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 ياسش صائب خىسشيذ احوذ االسن الشباعي: -

 41/41/4791 تاسيخ الىالدة: -

 41/41/1112 تاسيخ الحصىل عليها:                               دكتىساٍالشهادة:    -

 فمَ التخصص الذليك:   فلسفت الششيعت االسالهيت           التخصص العام: -

 19/41/1114 : تاسيخ الحصىل عليَ                             استار دكتىس اللمب العلوي: -

 سٌت 42اث الخذهت في التعلين العالي: عذد سٌى -

 - عذد سٌىاث الخذهت خاسج التعلين العالي: -

 dr.yassirsaaib@uodiyala.edu.iq البشيذ االلكتشوًي: -

 الجاهعت العشاليت /كليت العلىم االسالهيت ىسيىس:الجهت الواًحت للشهادة البكل -

 الجاهعت العشاليت /كليت العلىم االسالهيت الجهت الواًحت لشهادة الواجستيش: -

 /كليت العلىم االسالهيتالجاهعت العشاليت  الجهت الواًحت لشهادة الذكتىساٍ: -

 والوستاهٌييي في داس االسالماحكام فشق الٌكاح للزهييي عٌىاى سسالت الواجستيش:  -

 دراسة وتحمٌك–للشٌخ لرق امٌر الحمٌدي  –جامع الفتاوى  عٌىاى اطشوحت الذكتىساٍ: -

 

 

 

 

 الصورة



 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2002-2006 الرصافة -معهد االدارة  تدرٌسً  1

 2013-2002 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة تدرٌسً 2

 2015-2013 كلٌة العلوم االسالمٌة معاون عمٌد اداري 3

 2022-2015 كلٌة العلوم االسالمٌة تدرٌسً 4

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة  1
 الرصافة

2006-2002  

  2013-2002 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 2

  2022-2013 جامعة دٌالى/كلٌة العلوم االسالمٌة 3

 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة للعلوم  دٌالى 1
 االنسانٌة

–التفسٌر  اللغة العربٌة
-حموق انسان

 دٌممراطٌة

2002-2011 

التربٌة للعلوم  دٌالى 2
 االنسانٌة

فمه -فمه االسرة علوم المران
-العبادات

 اصول الفمه

2011-2013 

اصول  –فمه  الشرٌعة العلوم االسالمٌة دٌالى 3
 الفمه

2013-2021 

 2022-2021 فمه العبادات علوم المران العلوم االسالمٌة دٌالى  4

التمنٌة  5
 الوسطى

-معهد االدارة 
 الرصافة

 –دٌممراطٌة  ادارة المكتبات
 حموق االنسان

2006-2002 

6      

2      

 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

1      

      

      



      

 

 

 

 واالطارٌحمنالشة الرسائل  -

السنة  العدد القسم الكلٌة الجامعة ت
 الدراسٌة

نوع 
 المناقشة

العلوم  دٌالى  1
 االسالمٌة

-2020 2 علوم المران 
2022 

 

العلوم  الفلوجة 2
 االسالمٌة

  2021 1 الشرٌعة

3       

4       

 

 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارن فٌها -

 نوع المشاركة االنعقادمكان  العنوان ت
 حضور(-)بحث

 السنة 

جامعة دٌالى  عالمات بلوغ الصغٌر فً الفمه االسالمً 1
/كلٌة التربٌة 

 للعلوم االنسانٌة

 2012 بحث

الحموق المدنٌة والسٌاسٌة فً الشرٌعة  2
 والمانون

جامعة بغداد/كلٌة 
التربٌة لبن 

 الرشد

 2016 بحث

جامعة دٌالى  المعاصرةدور االسرة التربوي والمعولات  3
/كلٌة العلوم 

 االسالمٌة

 2012 بحث

اثر الماء فً احٌاء المخلولات دراسة  4
 شرعٌة

جامعة 
دٌالى/كلٌة العلوم 

 االسالمٌة

 2022 بحث

التعاٌش السلمً فً فكر اهل البٌت علٌهم  5
 السالم 

 2012 بحث جامعة الكوفة

معولات تطبٌك الخطاب الشرعً وسبل  6
 دراسة مماصدٌةمعالجتها 

جامعة دٌالى 
/كلٌة العلوم 

 االسالمٌة

 2022 بحث

جامعة دٌالى  دور التربٌة فً التغٌٌر االجتماعً  2
/كلٌة التربٌة 
 االساسٌة

 

 2012 بحث



كلٌة العلوم  حكم زراعة الشعر  2
االسالمٌة 

 /جامعة دٌالى

 2012 ورشة عمل

العلوم كلٌة  شروط الفمهاء فً العمل بسنة االحاد  2
االسالمٌة 
 /جامعة دٌالى

 2020 ورشة عمل

 

 الدورات التً شارن بها والتً ألامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

مركز التعلٌم  طرٌمة ومكونات البحث الرصٌن 1
المستمر/جامعة 

 دٌالى

2022 

2    

3    

4    

 

 . تطوٌر التعلٌمالمشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

حكم التلمٌح الصناعً للزوجة بمنً زوجها  1
 دراسة شرعٌة معاصرة –

الجامعة العراقٌة /مجلة مركز 
 البحوث والدراسات )مبدأ(

2021 

حق الدفاع عن النفس يف الشريعة  2
 اإلسالمية

 والقانون العراقي

جامعة بغداد/ مجلة العلوم 
 االسالمٌة

2012 

3    

4    

5    

6    

2    

2    

2    

10    

11    

 

 ( التً لام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة



مجلة دٌالى  1
 للعلوم االنسانٌة

احكام سنن الفطرة  العراق
 االسالمًفً الفقه 

 2011 

مجلة دٌالى  2
 للعلوم النسانٌة

الخطبة واحكامها  العراق
فً الشرٌعة 

االسالمٌة والمانون 
 العراي

 2012 

3      

      

      

      

      

 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب
انتهاء 

 العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

 

 إبداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تمدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 علٌه

)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

كثٌر من ورش  1
 العمل والندوات

    

     مؤلفات  2

3      

4      

5      

6      

 

 

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجٌة



حاالت التعدي  1
وحكمها فً 
المسؤولٌة 

التمصٌرٌة بٌن 
الفمه االسالمً 

والمانون 
 العرالً

المطبعة 
المركزٌة 

/جامعة 
 دٌالى

 غٌر منهجً االولى 2015

الخطبة  2
واحكامها فً 

الشرٌعة 
االسالمٌة 
والمانون 
 العرالً

دار 
العصامً 
للطباعة 
والتجلٌد 

 الفنً /بغداد

 غٌر منهجً االولى 2020

      

      

 

 

 30ـ عدد كتب الشكر التً حصل علٌها من الكلٌة : 

 12 شكر التً حصل علٌها من الجامعة :ـ عدد كتب ال

 5شكر التً حص علٌها من الوزارة : كتب الـ عدد 

 2ـ عدد كتب الشكر التً حصل علٌها من خارج وزارة التعلٌم : 

 اللغات التً ٌجٌدها -

 العربٌة -1

2- 

3-    

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1.  

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 

 



 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 


