
 

 

 

 

 CVالسيزة الذاتية 

 

 

 :انًعهىياث انشخصيت

   asad muhammed asad اسذ دمحم اسذ احًذ انعادني االسى انكايم:

 

Full name: 

 :date of Birth 6611 6611 تاريخ انىالدة:

 :dukturah The certificate دكتىراِ انشهادة:  

 falsafat alsharieat aliaslamia فهسفت انشريعت االسالييت  انتخصص انعاو:

 

General 

Specialization 

انتخصص 

 انذقيق:

 :fiqh muqaran Specialization فقّ يقارٌ

 aistadh musaeid duktur استار يساعذ دكتىر   انهقب انعهًي:

 

Academic Title:  

تاريخ انحصىل 

 عهيّ

64/1/0262 14-6-2010 Date obtained: 

عذد سُىاث 

انخذيت في 

 انتعهيى انعاني:

61  15  Number of years 

of service in 

higher education 

انبريذ 

 االنكتروَي:

dr.hasanmuhsin@gmail.com dr.hasanmuhsin@gmail.com Email: 

انجهت انًاَحت 

نهشهادة 

 انبكانىريىس

 كهيت انعهىو االساييت  –جايعت بغذاد 

 

jamieat baghdad - kuliyat 

aleulum alasamia 

 

The awarding of 

the bachelor's 

degree: 

تاريخ يُح 

 انشهادة:

6696 – 6662  6696 – 6662  Date of 

certification: 

انجهت انًاَحت 

نشهادة 

 انًاجستير:

 jamieat baghdad - kuliyat  واصىنّ انفقّكهيت  – انجايعت انعراقيت 

aleulum aliaslamia 

 

The awarding of 

the Master's 

degree: 

تاريخ يُح 

 انشهادة :

0224 0221 Date of 

certification: 

عُىاٌ رسانت 

 انًاجستير

ابى انطيب انطبري وأراؤِ انفقهيت / ابى 

 عثًاٌ انُهذي واراؤِ انفقهيت

fiqh alamam eata' bn muslim 

alkhirasaniu (dirasat 

muqaranati) 

 

Master Thesis 

Title 

عُىاٌ اطروحت 

 انذكتىراِ

عبذانىاحذ بٍ انحسيٍ انصيًري واراؤِ 

 انفقهيت

alqadi abw alhasan eali aibn 

eumar alqasaar wara'ah alfiqhia 

(dirasa 

 

Thesis Title of 

Ph.d 

انجهت انًاَحت 

 نهذكتىراِ 

 كهيت انشريعت   –انجايعت انعراقيت 

 

aljamieat aleiraqiat - kuliyat 

alshariea 

 

aljihat 

almarjieiat 

lildukturah 

تاريخ انحصىل  

 عهيها 

0262 14-8-2016  Date of 

certification: 

 

  



 

 

 :                                                               الىظائف التي شغلها

 –الفتزة هي  هكاى العول الىظيفة ت
 الى

Period 
from - to 

Workplace Job  
sequence 

كلية   –جامعة دايىل  تدريسي  1
 العلوم االسالمية 

6002 - 6066 2006-
2021 

University  
diyala 

 1 

2        
 الجاهعات او الوعاهد التي درس فيها -

الجاهعة )الجهة  ت

 (الوعهد(/ الكلية)
 Period from الى –الفتزة هي 

– to 
The 

(University 
(College) / 

Institute) 

 
sequence 

كلية  -جاهعة ديالى  1

 العلىم االسالهية 
6002 – 6062  6002 – 6066  jamieat dialaa - 

kuliyat aleulum 

aliaslamia 

 

 

6      
 انتانيف وانترجًت    

اسن دار  عنىاى الكتاب ت

 النشز
سنة 

 النشز
Publishin

g Date 
Name of 

publishing 
institution 

Book title  
sequence 

        
 

 

 المواضيع التي قام بتدريسها   

السنة  المادة  القسم  الكلية   الجامعة   ت
 الدراسية  

بية                 جامعة دياىل  كلية التر
 األساسية

 6002-6002 ادب االطفال/ م .الثانية  اللغة العربية

بية                    جامعة دياىل  كلية التر
 األساسية

 6002 -6002 ادب الجاهلي/ م .الثانية  اللغة العربية

بية                جامعة دياىل  كلية التر
 األساسية

 6002 -6002 اللغة العربية/     األولى  الرياضيات

 6002 - 6002 الفقه/ م االولى        الشريعة كلية العلوم االسالمية جامعة دياىل 

 6002 - 6002 تفسير آيات االحكام/م ثالثة  الشريعة العلوم االسالمية كلية  جامعة دياىل  

 6002 - 6002 المنطق/ م .ثانية  علوم قران كلية العلوم االسالمية جامعة دياىل 



 

 

 6002 - 6002 تحليل نص قراني/ م ثالثة علوم قران كلية العلوم االسالمية جامعة دياىل 

      

      
      

  -والنداوات العلمية والورش التي شارك فيها  :المؤتمرات 

 (    8عدد  )   -

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 دورات (   8)     

 المشروعات البحثة في مجال التخصص لخدمة المجتمع او تطوير التعلم 

 مشروع   (   11)  

 ابداعات ونشاطات حصل عليها ) جوائز / شهادات  / كتب شكر  (  -

 (  3جوائز عدد  )  -

 (  11شهادات تقديرية  عدد ) -

 (   33كتب شكر  عدد )  -

 


