
  
  السرية الذاتية والعلمية

 
  

  المعلومات الشخصیة
  كیالن خلیل حیدر دمحم االتروشي  االسم

  الموصل  محل الوالدة  ١٩٧٦- ٩- ١٨  تاریخ المیالد
  عراقي  الجنسیة

  ٢٠١٣-٣-٢٠ مدرس  اللقب العلمي وتاریخ الحصول علیھ
  ٢٠٠٩- ٤- ٢٩  تاریخ أول تعیین في التعلیم العالي 

  سنوات١٠  عدد سنوات الخدمة
 geylgeylan1976@gmail.com  عنوان البرید االلكتروني

  ٢شقة  – B12عمارة / مجمع رامي الند / دھوك   عنوان السكن الحالي
  متزوج   الحالة االجتماعیة

  
  الشھادات

 الجامعة سنة الحصول علیھا التخصص الشھادة
٢٠٠٢-٢٠٠١ اصول دین البكالوریوس  العراقیة 
٢٠٠٧- ٤- ٢٢ دعوة الماجستیر  العراقیة 

:عنوان الرسالة   
"تأسي الدعاة في صبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الدعوة الى هللا"  

خمیس دحام. م د.أ: اشراف   
يععلي الزوب  

  طالب ومستمر بالدوام الدكتوراه
  الدعوي وفق المنظور الحضاري تجدید المھنج: عنوان االطروحة

 
  الوظائف التي مارسھا 

  من ـــ إلى  الجھة التي عمل فیھا  عنوان الوظیفة              ت
  لحد االن ٢٠٠٩  كلیة العلوم االسالمیة  تدریسي  ١
مسؤول شعبة ضمان الجودة   ٢

  واالداء الجامعي
  ٢٠١٧-٢٠١٣  كلیة العلوم االسالمیة

  
  :اھم المواد التي درسھا 

اصول الدعوة ، طبقات رجال العلم والدعوة ، السیرة النبویة ، االستشراق ، النظم االسالمیة ، 
  ، التفسیر النبوي، العقیدة االسالمیة، االخالقاالسالمیة ، سیرة اھل البیت

  
  األبحاث المنشورة 

  العدد والتاریخ          جھة النشر  العنوان            ت
القران الترغیب والترھیب في   ١

الكریم واھمیتھا في الدعوة الى 
  هللا

مجلة كلیة العلوم 
جامعة / االسالمیة 

  الموصل

المجلد السابع العدد 
  ٢٠١٣/الثالث عشر 

اسالیب الدعوة واثرھا في   ٢
  التغییر

مجلة كلیة العلوم 
جامعة / االسالمیة 

  الموصل

  مقبول للنشر

mailto:geylgeylan1976@gmail.com


  
 
  

  البیانات العلمیة
  المشاركة في المؤتمرات والندوات واإلشراف على بحوث التخرج  النشاطات العلمیة

  مجلة كلیة العلوم االسالمیة ) ٢(  المجالت المحلیة  البحوث المنشورة
  --------  المجالت العالمیة

  
  :المساھمة في المؤتمرات أو الندوات العلمیة 

نوع المشاركة ومكان   اسمھا  ت
  انعقادھا

  التاریخ

الدعوة دور علماء الموصل في   ١
واالصالح خالل القرن العشرین 

  مؤتمر/ 

كلیة العلوم / بحث 
جامعة / االسالمیة 

  الموصل

٢٢/٤/٢٠١٣  

كلیة العلوم / ورقة بحثیة   ندوة/ االمام الغزالي داعیا   ٢
جامعة / االسالمیة 

  الموصل

٢٦/١١/٢٠١١  

جھود المحدثین العلمیة لمدینة   ٣
  ندوة/ الموصل 

كلیة العلوم / ورقة بحثیة 
جامعة / االسالمیة 

  الموصل

١٧/٤/٢١٠١  

مفھوم االستالل في البحث   ٤
  العلمي

  ٢٠١٦- ٥- ٢٣  انضمام

السیرة النبویة واثرھا في   ٥
  مجتمعيالالسلم ارساء

  ٢٠١٩- ٤- ٢٤  انضمام

  ٢٠١٩- ٥- ١٥  انضمام  منصة ارید  ٦
  

  والمؤتمراتالندوات
  ٦  فیھا الندوات والمؤتمرات المشاركعدد 
  ٤  الدورات و ورش العملعدد 

  ٧  الشھادات التقدیریة والجوائز العلمیة
  14 كتب الشكر

  
  المناصب

  مسؤول شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي في الكلیة  المناصب اإلداریة التي تقلدھا
  ---------  عضویة الجمعیات العلمیة والمھنیة

  االمتحانیةعضو اللجنة   المشاركة في اللجان
  عضو لجنة التدقیق

  عضو لجنة ضمان الجودة
عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج المركزیة لطلبة الكلیة والكلیات االخرى 

  )كلیة التربیة االساسیة/كلیة التربیة للبنات/التربیة للعلوم االنسانیة(
- ٣- ٣٠رئیس لجنة اعمال المعرض لیوم الجامعة المشكلة في الكلیة بتاریخ 

٢٠١٥ 
  
  
  



  
  
  

Biography and scientific c.v 
personal information 

 
The name GaylanKhaleelHayderALATRUSHI 
Date of Birth ١٩٧٦- ٩- ١٨  Mosul 
Nationality Iraqi  
Date of the first appointment in higher education ٢٠٠٩- ٤- ٢٩  
Scientific title and date of obtaining it Teacher 20-3-2013 
Years of service 10 years 
E-mail address geylan1976@gmail.com 
Current residence address  عمارة / مجمع رامي الند / دھوك B12 – ٢شقة    
Social status married 

 
Certificates 

Certificate Specialization Year 
 

obtained 
university 

Bachelor of the 
origins 

religion 2001-2002 Iraqi Iraqi 

Master Islamic 22-4-2007 Iraqi 
"The preachers in the patience of the Prophet peace be upon him in the call to God" 

Ph.D. is a student and is constantly on-going 
Dissertation Title: Renew the advocacy profession according to the civilized 

perspective 
 

Jobs 
item job place from - to 

1 Teacher Faculty of Islamic 
Sciences 

2009 so far 

2 Official Quality 
Assurance and 

University 
Performance 

Division 

Faculty of Islamic 
Sciences 

2013-2017 

 
The most important subjects studied: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fundamentals of Da'wa, classes of men of science and da'wa, biography of the 
Prophet, Orientalism, Islamic systems, Islamic ethics, biography of Ahl al-Bayt, 
prophetic interpretation, Islamic faith، 
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Published Research 
item Title Publisher Issue date 

1 Carrot and intimidation in the 
Koran and its importance in the 

call to God 

Journal of the 
Faculty of Islamic 
Sciences / Mosul 

University 

Volume VII Issue 
XIII / 2013 

2 Advocacy methods and their 
impact on change 

Journal of the 
Faculty of Islamic 
Sciences / Mosul 

University 

Acceptable for 
publication 

 
Scientific data 

Scientific activities Participation in conferences and seminars 
and supervision of graduation research 

Research 
published 

local magazines )٢( 
Journal of the Faculty of Islamic Sciences 

International 
magazines 

 

 
Contribution to scientific conferences or seminars: 

 
item Name type of participation Date of 

meeting 
1 The role of Mosul scholars in 

advocacy and reform during the 
twentieth century 

Research / Faculty of 
Islamic Sciences / 

University of Mosul 

٢٢/٤/٢٠١٣  

2 Imam Ghazali as a caller Research / Faculty of 
Islamic Sciences / 

University of Mosul 

٢٦/١١/٢٠١١  

3 The efforts of the scientific 
modernists of Mosul city / 

symposium 

Research / Faculty of 
Islamic Sciences / 

University of Mosul 

١٧/٤/٢١٠١  

4 The concept of inference in 
scientific research 

 

participation ٢٠١٦- ٥- ٢٣  

5 Biography of the Prophet and its 
impact on the establishment of 

community peace 
 

participation ٢٠١٩- ٤- ٢٤  

6 Platform I want 
 

participation ٢٠١٩- ٥- ١٥  

 
 

Seminars and conferences 
Number of seminars and 

conferences attended 
6 

Number of courses and workshops 4 
Certificates and awards 7 

Thanks wrote 14 



 
Positions 

 
Administrative positions held Responsible for quality assurance and 

university performance in the college 
Membership of scientific and 

professional associations 
--------- 

Participation in committees Member of the Examination Committee 
Member of the Audit Committee 

Member of Quality Assurance Committee 
Member of the Committee to discuss the 

central graduation research for students of 
the college and other colleges (Education 
for Humanities / College of Education for 

Girls / College of Basic Education) 
Chairman of the exhibition committee for 
the University Day formed in the college 

on 30-3-2015 
 


