
  

  ھناء عبدالرحمن طاھر حسن: سم اال

  ١٩٦٩|١٢|٢٥: التولد 

  العربیة: اللغات 

  ماجستیر: الدرجة الوظیفیة

  .مدرس مساعد : اللقب العلمي

  .تدریسیة في جامعة الموصل : الوظیفة

  . میةسالاإلالعلوم : الكلیة

    .الحدیث وعلومھ: القسم

hanaabd19691@ggmail.com  

  :الشھادات الحاصلة علیھا

  .١٩٩٢_ ١٩٩١كلیة علوم الحاسبات / جامعة الموصل / البكالوریوس

  .٢٠١١ -٢٠١٠. قسم أصول الدین  -عظم االمام االكلیة / البكالوریوس

  . ٢٠١٥-٢٠١٤قسم اصول الدین  -عظم الجامعةاالمام اال كلیة/ الماجستیر 

  .أصول الدین : ختصاص العاماال

  .علوم الحدیث: ختصاص الدقیقاال

  التي أدرسھا المقررات

  مرحلة  الثانیةالمناھج المحدثین  

  حفظ الحدیث النبوي الشریف المرحلة الثانیة

  وة وحفظ القرآن المرحلة الثانیةالتالمادة 

  مصطلح تیسیر الحدیث المرحلة االولى

  اصول تخریج الحدیث المرحلة الثالثة

mailto:hanaabd19691@ggmail.com


  مختلف الحدیث المرحلة الثالثة

  دراسة االسانید المرحلة الثالثة

  الدورات المشارك فیھا

  .٢٠٠٦دورة في ادارة فریق العمل في مؤسسة بنیان للعمران البشري . ١

  ٢٠٠٦دورة البرمجة اللغویة العصبیة في مؤسسة بنیان للعمران البشري . ٢

  ٢٠٠٧دورة القراءة السریعة في مؤسسة افاق للتنمیة البشریة . ٣

  البشريدورة في حل النزاع في مؤسسة بنیان للعمران . ٤

  :البحوث المنشورة والمقبولة للنشر

  )ماالسالربعة التي علیھا مدار االحادیث اال( بحث بعنوان

  . )ء ورعایتھم في السنة النبویةالبالمكانة اھل (  بحث بعنوان

  

  :الندوات

  كلیة/ جامعة الموصل/ دور المؤسسة التعلیمیة في تعزیز السلم المجتمعي �

  .میة االسالالعلوم 

  /جامعة الموصل/ نسان والعمراناالمیة واثرھا في بناء االسالد الشریعة مقاص �

  ٢٠١٨/  ٤/ ١٧میة التي اقیمت بتاریخ االسالكلیة العلوم 

  قسم/ ساسیةاالكلیة التربیة / جامعة الموصل/ دور المرأة في بناء المجتمع �

  .التاریخ

  بتأریخبیة االساسیة كلیة التر(/رسائل الى التعلیم من وجھة نظر أكادیمي متمیز �

٢٣/ ٤/  ٢٠١٨   

  كلیة التربیة/دراسات متنوعة في البیئة والمجتمع من وجھة نظر أكادیمیة �

  ٢٠١٨/ ٤/ ٥ساسیة التي اقیمت بتأریخ اال



  میة والمؤسسات التعلیمیة ودورھا في النھوض بالفرداالسالكلیات العلوم  �

  ٢٠١٧/  ١١/ ٢٩أریخ میة التي اقیمت بتاالسالكلیة العلوم / والمجتمع 

  كلیة التربیة/دراسات متنوعة في البیئة والمجتمع من وجھة نظر أكادیمیة  �

  ٢٠١٨/  ٤/ ٥جامعة الموصل بتاریخ /ساسیة اال

  / ٤/  ١٨میة بتأریخ االسالكلیة العلوم / دمان انواعھ وأثاره ومعالجتھ اال�

٢٠١٨  

  میةاالسالكلیة العلوم /المجتمعي  منواالالسیرة النبویة واثرھا في ارساء السلم  �

  بتأریخ ٢٤/ ٤/ ٢٠١٩

٤  

  جامعتي الموصل/ساسیة االكلیة التربیة / المؤتمر الدولي العلمي الثالث  �

  / ٤/ ١٠بتأریخ ( تكامل العلوم نحو تحقیق اھداف التعلیم)و دھوك بعنوان 

٢٠١٩  

  مركز وعي للبحوث والدراسات/ لتحقیق النصوص وأصولھ مثلاالالمنھج  �

  بتأریخ. ١٣/  ١/  ٢٠١٩

  ٢٠١٩/  ٥/ ١٥المشاركة بمنصة اربد للعلماء والخبراء والباحثین بتأریخ 

  :اللجان الدائمیة والمؤقتة

  .عضو لجنة امتحانیھ- ١

  .ساسیة االوة والحفظ في كلیة التربیة التالعضو لجنة امتحان الشفوي - ٢

  .عضو لجنة مسابقة حفظ القران والحدیث - ٣

  .عضو اللجنة العلمیة في الكلیة- ٤

  كتب الشكر والتقدیر

  طرق تحمل الحدیث وصیغ ( الجھود المتمیزة في اقامة حلقة نقاشیة بعنوان- ١



  ).أداؤه

  أسسھ،روایة الحدیث بالمعنى (الجھود المبذولة في اقامة حلقة نقاشیة بعنوان- ٢

  ).وضوابطھ

  )أصول تخریج الحدیث النبوي الشریف( لجھود المتمیزة في اقامة دورة بعنوانا- ٣

  .میةاالسالفي كلیة العلوم 

  .الجھود المتمیزة في اقامة دورة في تحقیق المخطوطات- ٤

  الجھود المبذولة في اقامة مسابقة حفظ سورة النور واقامة حلقة نقاشیة بعنوان- ٥

  ).ت في سورة النورتأمال(

  الجھود المتمیزة في اقامة مسابقة حفظ سورتي الكھف واالسراء وحلقة نقاشیة- ٦

  حول أھم مقاصد السورتین

  میةاالسالالجھود المتمیزة في اقامة مناظرة علمیة بین طالب كلیة العلوم - ٧

  .عظماالمام االوكلیة 

  .یتاماالالجھود المبذولة في مشاركة في بعض الزیارات المیدانیة - ٨

  .الجھود المبذولة في المشاركة في المعرض الذي اقامتھ الكلیة- ٩

  

  

  

  

  

Name: Hana AbderamanTahir Hassan 

Year of born: 25/12/1969 

Languages: Arabic 



Careers grade: Master 

Title: Teachingprofessor 

Job Title: A lecturer in the University of Mosul 

College: Islamic Sciences 

Department: Hadith and its sciences 

hanaabd19691@gmail.commail: -E 

Cer fica ons:1.Bachelor's degree in the Computer Sciences / 
University of Mosul/ 1991-1992 

2. Bachelor's degree in the Fundamental of Faith / College of 
the Great Imam / 2010/ 2011 

Master' degree inthe Fundamental of Faith/ University of 
theGreat Imam/2014-2015 

General Specialism: Fundamental of Faith 

Precise Specialism: Hadith Sciences 

Syllabi:1. Curriculum of modernizers/ second class 

               2. Memorizing a p- Hadith/second class 

               3. Reci ng and memorizing of Quran/second class 

4. Easing Hadith/first class 

               5. Origins of exposi on of Hadith/ third class 

               6. Contrariety of Hadith/third class 

            7.References of Hadith/third class  

mailto:hanaabd19691@gmail.commail:

