
 

 

 CV الذاتٌة السٌرة

 

 

 المعلومات الشخصٌة:

 Ahmed Nouri Hussein Hassan الكرطانً احمد نوري حسٌن حسن االسم الكامل:
Al - gortany 

 

Full name: 

 :date of Birth 1972 2791 تارٌخ الوالدة:

 :Doctor The certificate الدكتوراه الشهادة:

التخصص 
 العام:

 Philosophy of the origins of فلسفة أصول الدٌن
religion 

 

General 
Specialization 

التخصص 
 الدقٌق:

 Prophetic Hadith حدٌث نبوي
 

Specialization: 

 Professor أستاذ  اللقب العلمً:
 

Academic 
Title: 

الحصول تارٌخ 
 علٌه

03 /21 /1327 03 /21 /1327 Date obtained: 

عدد سنوات 
الخدمة فً 
 التعلٌم العالً:

 year Number of / 14 سنة 21
years of 

service in 
higher 

education 

البرٌد 
 االلكترونً:

dr.ahmednoori@uodiyala.edu.iq 

 

dr.ahmednoori@uodiyala.edu.iq 

 

Email: 

الجهة المانحة 
للشهادة 

 البكالورٌوس

 University of Iraq The awarding الجامعة العراقٌة
of the 

bachelor's 
degree: 

تارٌخ منح 
 الشهادة:

2779 1997 Date of 
certification: 

الجهة المانحة 
لشهادة 

 الماجستٌر:

 University of Iraq The awarding الجامعة العراقٌة
of the Master's 

degree: 

تارٌخ منح 
 الشهادة :

13/2/1332 26/1/2005 Date of 
certification: 

عنوان رسالة 
 الماجستٌر

االمانة  –فً التربٌة  ضرورتهاالقدوة 
 واهٌتها فً المنظور االسالمً

Kidwa is necessary in 
Education-  Safety and its 
importance in the Islamic 

perspective 

Master Thesis 
Title 

عنوان 
اطروحة 
 الدكتوراه

ى احادٌث العلم فً المستدرك عل
دراسة  –الصحٌحٌن للحاكم النٌسابوري 

 -نقدٌة 

The hadiths of knowledge in 
al-Mustadraq on the two 

Sahihs of the Nisaburi ruler - 
a critical study - 

 

Thesis Title of 
Ph.d 
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 الوظائف التً شغلها :

 Period الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت
from – to 

Workplace Job sequence 

مدٌر وحدة  2
التعلٌم 
 المستمر

كلٌة التربٌة 
للعلوم 
 اإلنسانٌة

إلى  0/0/1323
27 /2 /1322 

3/3/2010 
to 

19/1/2011 

College of 
Education 
for Human 
Sciences 

Director of 
Continuing 
Education 

Unit 

1 

مدٌر األقسام  1
 الداخلٌة

رئاسة جامعة 
 دٌالى

27/2 /1322 
إلى 

21/23/1322 

19/1/2011 
to 

18/10/2011 

Presidency 
of Diyala 

University 

Director of 
Interior 

2 

مقرر قسم  0
 علوم القرآن

كلٌة العلوم 
 االسالمٌة

1 /7  /1322 
/  9/23الى 

1321 

2/9/2015 
to 

7/10/2018 

College  of 
Islamic 
Science 

Course of 
Science 
Quran 

3 

رئٌس قسم  1
 علوم القرآن

العلوم كلٌة 
 االسالمٌة

9/23  /1321 2020 College of 
Islamic 
Science 

Head of 
Quran 

Science 
Department 

4 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

الجهة )الجامعة )الكلٌة(/  ت
 المعهد(

 – Period from الى –الفترة من 
to 

The (University 
(College) / Institute) 

seq
uen
ce 

هٌئة التعلٌم التقنً التابعة  2
إلى وزارة التعلٌم العالً 

/ المعهد والبحث العلمً 
 التقنً فً بعقوبة

إلى   1/1/1333
11/7/1331 

4/2/2006  to 
28/9/2008 

Technical 
Education 

Authority to the 
Ministry of Higher 

Education and 
Scientific Research 

in Baqubah 

1 

كلٌة الجامعة العراقٌة  1
 أصول الدٌن

 27/1إلى  11/7/1331
/1337 

28/9/2008 to 
19/4/2009 

University of Iraq 
College of the 

Fundamentals of 
Religion 

2 

جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة  0
 للعلوم اإلنسانٌة

/  7/ 1الى 13/1/1337
1322 

20/4/2009 to 
2/9/2015 

University of 
Diyala/College  of 

Education for 
Human Sciences 

 
3 

جامعة دٌالى /كلٌة العلوم  1
 االسالمٌة

1 /7  /1322 2/9/2015 University of Diyala 
/College  of Islamic 

Sciences 

4 

 عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة .

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

تارٌخ 
 االنتساب

Join 
Date 

Local / 
international 

Organization 
Name 

sequence 

عضوٌة مركز  2
البحوث 

والدراسات 
 االسالمٌة

/  1/ 1 محلٌة
1323 

4/8/2010 Local Membership 
Research 

Center and 
Islamic 
studies 

 

 



 

 

 لى جوائز محلٌة او عربٌة او عالمٌةإبداعات او نشاطات حصل فٌها ع

نوع  ت
اإلبداع او 

 النشاط

الجهة 
 المانحة

 Year Organization السنة
name 

 
Type of 

creativity or 
activity 

sequence 

2        

 التالٌف والترجمة

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 النشر

Publishing 
Date 

Name of 
publishing 
institution 

Book title sequence 

مستور الحال بٌن  2
 المحدثٌن والفقهاء

المطبعة 
زٌة / المرك

 جامعة دٌالى

1329 2017 Central 
Printing 
Press 

/University 
of Diyala 

Mstor of the 
case 

between 
modernist 

and 
scholars 

 

  


