
 

1 
 

 

 

ة الذاتية   CVالسير

 

 

 المعلومات الشخصية: 

 :Abdullah jasim kurdi  Full name  عبذ هللا جاسن كردي  االسم الكامل: 

 :date of Birth 1/7/1968 1/7/1968 تاري    خ الوالدة: 

 :Ph.D. The certificate دكتوراه   الشهادة:  

التخصص 
 العام: 

 Philosophy of jurisprodence General فلسفة  شريعة          
Specialization 

التخصص 
 الدقيق: 

 :comparative jurisprudence Specialization  فقه هقارى 

 :   :Professor Dr Academic Title استار  دكتور               اللقب العلمي

تاري    خ الحصول 
 عليه

3/10/2016   3/10/2016 Date obtained: 

سنوات عدد 
ي 
 
الخدمة ف
 :  التعليم العالي

 18 18 Number of years 
of service in 

higher education 

يد  الير
 : ي
ون   االلكير

Dr.abdullahjasim@uodiyala

.edu.iq 

Dr.abdullahjasim@uodiyala.
edu.iq 

Email: 

الجهة المانحة 
للشهادة 
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The awarding of 
the bachelor's 

degree: 

تاري    خ منح 
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1991 1991 Date of 
certification: 

الجهة المانحة 
لشهادة 
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The awarding of 
the Master's 

degree: 
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1998 1998 Date of 
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عنوان رسالة 
 الماجستير 

اراء ابي تيوية في هسائل الطالق 

 الخالفية دراسة هقارًة 

 Ibn Taymiyyah's opinions 
on controversial issues of 
divorce, a comparative 

study 

Master Thesis 
Title 

عنوان اطروحة 
 الدكتوراه

اجتهاد الصحابي ابن عباس في فقه 
 االسرة 

 The jurisprudence of the 
companion Ibn Abbas in the 

jurisprudence of the family 

Thesis Title of 
Ph.d 
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ي شغلها -
 :                                                               الوظائف التر

ة من  مكان العمل الوظيفة ت  –الفير
 ال

Period 
from - to 

Workplace Job  
seq
ue

nce 

-وزارة التربية مدرس 1
مديرية تربية 

 ديالى

1992-
1997 

 1992-
1997 

Ministry of Education - 
Directorate of Education 

Diyala 

Teacher 1 

كلية –جامعة ديالى تدريسي 2

 التربية  
 2002-
2003  

2002-
2003 

University of Diyala - 
Faculty of Education 

Teaching 2 

كلية –جامعة ديالى تدريسي 3

 القانون
2003-
2005 

2003-
2005 

University of Diyala – 
law college 

Teaching 3 

كلية –جامعة ديالى تدريسي 4

 الزراعة 
2005-
2009 

2005-
2009 

University of Diyala – 
agriculture college 

 teaching 4 

-2009 كلية العلوم االسالمية  تدريسي 5
2021 

2009-
2021 

University of Diyala – 
Islamic sciences college 

teaching 5 

        
        

ي درس فيها -
 الجامعات او المعاهد التر

ة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت  Period ال –الفير
from – to 

The (University (College) / 
Institute) 

 
sequ
ence 

 - Teacher Training Institute 2003-2002 2003-2002 كلية التربية  1
Diyala 

1 

 University of Diyala – low 2010-2006 2005-2003 كلية القانون  -جامعة ديالى  2
college 

2 

  - University of Diyala  2009-2005  2009-2005  كلية الزراعة  -جامعة ديالى 3
agriculture college 

3 

كلية العلوم  –جامعة ديالى  4
 االسالمية 

2009-2021 2009-2021 University of Diyala -  
Islamic sciences college  

4 

 والجمعيات العلمية المحلية والدولية . عضوية الهيئات 

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

تاري    خ 
 االنتساب

Join 
Date 

Local / 
international 

Organization 
Name 

 
sequence 
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 إبداعات اونشاطات حصل فيها على جوائز محلية او عربية او عالمية -

نوع   ت
اإلبداع 

او 
 النشاط

الجهة 
 المانحة

  Year Organization name السنة
Type of 

creativity 
or activity 

 
seq
uen

ce 

كتاب  1
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل 

 2003  2003  President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

1 

كتاب  2
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2004 2004 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  3
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2005 2005 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  4
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2006 2006 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  5
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2007 2007 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  6
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2008 2008 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  7
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2009 2009 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  8
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2010 2010 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  9
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2011 2011 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  10
 شكر

 President of Diyala 2012 2012 رئيس جامعة دايىل  
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  11
 شكر

 President of Diyala 2013 2013 رئيس جامعة دايىل  
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  12
 شكر

 President of Diyala 2014 2014 رئيس جامعة دايىل  
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  13
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2015 2015 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  14
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2016 2016 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 
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كتاب  15
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2017 2017 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  16
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2018 2018 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  17
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2019 2019 President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

كتاب  18
 شكر

رئيس جامعة   
 دايىل

2020  2020  President of Diyala 
University 

Letter of 
thanks 

 

        
 

 التاليف والترجمة -

Publis سشة الشذر اسم دار الشذر عشهان الكتاب ت
hing 
Date 

Name of publishing 
institution 

Book title  
seq
uen
ce 

اجتياد الرحابي ابن عباس  1
 في فقو االسرة

دار اضهاء 
 البيان...دمذق

2009 2009 ... Dar Adwaa al-
Bayan... Damascus...   

The Ijtihad of the 
Companion Ibn 

Abbas in the Fiqh 
of the Family. 

 

حهاشي العالمة عبد الرحسن  2
بن سميسان بن يحيى االىدل 

ىج عمى السشظهمة 0521ت
البيقهنية ...من جسع ولده 

العالمة دمحم بن عبد الرحسن 
االىدل 

ىج...تحقيق 0522ت
 وتعميق

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

 ...Central Press ... م5105 م 5105
Diyala University 

Footnotes of the 
scholar Abdul 

Rahman bin 
Suleiman bin Yahya 

al-Ahdal, d. 1250 
A.H. on the Punic 
system... from the 

collection of his 
son, the scholar 

Muhammad bin Abd 
al-Rahman al-

Ahdal, d. 1285 A.H 

 

شرح القريدة الغرامية  3
لمعالمة يحيى بن عبد 

الرحسن االصفياني القريذي 
من عمساء القرن العاشر 

اليجري...ويتمهه: االسشاد 
وعممو ، تدوين الحديث 

 الشبهي 

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2012 2012 Central Press... Diyala 
University 

Explanation of the 
love poem by the 
scholar Yahya bin 

Abd al-Rahman al-
Asfahani al-

Quraishi, one of the 
scholars of the 

tenth century AH 
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االربعين في مباني االسالم  4
وقهاعد االحكام السذيهرة 

باالربعين حديثا 
الشهوية...ويميو االشارات الى 

ضبط االلفاظ السذكالت 
 لمشهوي...ضبط ومقابمة

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

 Central Press... Diyala م 5105 م5105
University 

The forty in the 
premises of Islam 

and the rules of 
rulings famous for 

the forty hadiths of 
al-Nawawi 

 

اجهبة مفتي الديار اليسشية  5
الديد دمحم بن احسد بن عبد 

الباري االىدل الحديشي 
ىج عمى 0522الذافعي ت

 تدعة اسئمة قدميا اليو
العالمة الفقيو عمهي بن 
احسد الدقاف الحديشي 

 ىج0332السكي الذافعي ت

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

 Central Press... Diyala م 5103 2013
University 

The answers of the 
Mufti of Yemen, 

Sayyid Muhammad 
bin Ahmed bin 
Abdul Bari Al-

Ahdal Al-Husseini 
Al-Shafi’i in 1298 

AH, to nine 
questions 

submitted to him by 
the scholar Alawi 

bin Ahmed Al-
Saqqaf Al-Hussaini 

Al-Makki Al-
Shafi’i, d. 1335 AH 

 

االمالي السمتقطة عمى  6
اخترار عمهم الحديث )البن 

 كثير(...

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2013 2013 Central Press... Diyala 
University 

Al-Amali captured 
on the abbreviation 

of the sciences of 
hadith (by Ibn 

Kathir)... 

 

تهضيح احاديث االحكام  7
 حديثا(01)من سبل الدالم 

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2014 2014 Central Press... Diyala 
University 

Clarifying the 
hadiths of the 

rulings (From the 
Ways of Peace 40 

Hadiths 

 

ثالث رسائل في الدخان  8
والسخدرات والسشبيات)الرسالة 

االولى:قسع الذيهة عن 
استعسال التشباك والكفتة 

والقات والقيهة لمعالمة الديد 
عمهي الدقاف ت 

 ىج.0332
الرسالة الثانية: عشاية السمك 

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2014 2014 Central Press... Diyala 
University 

Three messages on 
smoke, drugs, and 
stimulants (the first 

message: 
suppressing lust 
from the use of 

tobacco, kofta, qat 
and coffee by the 
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الرحسن في حكم شرب 
الدخان في شير رمزان 

مة الفقيو السحدث عمي لمعال
بن عبد البر الهنائي الذافعي 

ىج...يشذر الول 0500ت
 مرة.

الرسالة الثالثة:القهل الكافي 
والجهاب الذافي لمعالمة 

الفقيو زين العابدين بن عبد 
القادر الطبري السكي 

 ىج0102الذافعي ت 

scholar Al-Sayyid 
Alawi Al-Saqqaf, d. 

1335 AH). 
The second 

message: The 
attention of the 

Most Merciful King 
in the ruling on 

drinking smoke in 
the month of 

Ramadan by the 
modern scholar 

jurist Ali bin Abdul 
Barr Al-Wana’i Al-
Shafi’i, 1211 AH... 

Published for the 
first time. 

The third message: 
The sufficient 

saying and the 
satisfactory answer 

by the scholarly 
jurist Zain Al-

Abidin bin Abdul 
Qadir Al-Tabari Al-

Makki Al-Shafi’i, 
1078 A.H 

التهضيح لسباحث السشظهمة  9
 البيقهنية في عمهم الحديث

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2014 2014 Central Press... Diyala 
University 

Clarification of the 
investigations of 
the Al-Baykunia 

system in the 
sciences of hadith 

 

تيذيب احاديث االحكام)من  10
 حديثا(...01سبل الدالم 

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2015 2015 Central Press... Diyala 
University 

Refinement of 
hadiths of rulings 

(from Subul al-
Salam 40 hadiths) 

 

السشير الداري في الكهكب  11
ختم كتاب صحيح البخاري 

لمذيخ عمي بن ابراهبم 
الدتهتي الشحريري 

 الذافعي...تحقيق وتعميق

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2017 2017 Central Press... Diyala 
University 

The enlightening 
planet in the seal of 

the book of Sahih 
Al-Bukhari by 
Sheikh Ali bin 

 



 

7 
 

Ibrahim Al-Souti 
Al-Nahiri Al-Shafi’i 

السجمس االول في ختم  12
البخاري من كتاب التذكرة 

في مجالس الكرام 
البررة...لالمام العالمة 

الحافع احسد بن صدقة ابن 
افعي الريرفي الحديشي الذ

 ىج...تحقيق وتعميق212ت

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2017 2017 Central Press... Diyala 
University 

The first assembly 
in the seal of Al-
Bukhari from the 

Book of 
Remembrance in 
the Majalis of the 

Honorable and 
Righteous...For the 

Imam Al-Hafiz 
Ahmed Bin Sadaqa 

Ibn Al-Sirafi Al-
Husseini Al-Shafi’i 

T. 905 A.H 

 

ابحاث فقيية واصهلية مع  13
 الدكتهر عباس عمي العبيدي

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2018 2018 Central Press... Diyala 
University 

Jurisprudential and 
Jurisprudential 

Researches with Dr. 
Abbas Ali Al-

Obaidi...two parts 

 

العالمة الفقيو دمحم بن عالء  14
الدين البابمي الذافعي مدشد 
القرن الحادي عذر وتحقيق 

 بعض آثاره الخطية

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2017 2017 Central Press... Diyala 
University 

The scholarly 
scholar Muhammed 
bin Alaa Al-Din Al-

Babli Al-Shafi’i 
Musnad of the 

eleventh century 
and the 

investigation of 
some of his written 

traces in 
partnership 

 

السشتقى من التهضيح في  15
 عمهم الحديث

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2018 2018 Central Press... Diyala 
University 

Selected from the 
Illustration in Hadith 

Sciences 

 

من نفائس االجازات واالثبات  16
 تحقيق وتعميق

السطبعة 
السركزية 

 ..جامعة ديالى

2018 2018 Central Press... Diyala 
University 

Valuable licenses 
and proof, 

investigation and 
commentary, 

including: A. Ijazah 
Musnad Al-Hijaz 

Abdullah bin Salem 
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Al-Basri Al-Makki, 
1134AH, by Sharif 

Muhammad bin 
Ahmed Al-Hasani 

Al-Damiati 
العج والثج شرح كتاب الحج  17

شرح كتاب الحج من متن 
 الغاية والتقريب

مكتبة كمسة 
لمشذر والتهزيع 

 ...بغداد.

2019 2019 ... Kalima Library for 
Publishing and 

Distribution  
–baghdad 

 

Al-Aj and Al-Taj, 
Explanation of the 

Book of Hajj, 
Explanation of the 
Book of Hajj, from 

the Text of the 
Purpose and 

Approach 

 

دار الشفائس  ابحاث فقيية مقارنة  18
 عسان 

 Dar Al-Nafaes for م5151 2020
Publishing and 

Distribution, Amman 

Comparative 
jurisprudence 

research 

 

        
        

 


