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  السیرة الذاتیة

________________________________________  

  

  ھیثم حازم عبد دمحم الحیالي : االسم الرباعي                     

  ١٩٧٥/موصل/ العراق: محل وتاریخ الوالدة                    

  عراقي: الجنسیة                      

  /كلیة العلوم االسالمیة  –جامعة الموصل : عنوان العمل الحالي         

  .٢٠١٢/ ١٠/ ١ ساعدأستاذ م: الرتبة األكادیمیة         

  . الفقھ االسالمي المقارن : التخصص الدقیق         

  .متزوج ولدیھ ثالثة أطفال: الحالة االجتماعیة                       

  م بتقدیر ممتاز١٩٩٨عظم إلعداد األئمة والدعاة سنة تخرج من كلیة اإلمام األ.أ 

تحقیق القسم األول (حصل على شھادة الماجستیر في التفسیر وعلومھ عن رسالتھ الموسومة .ب 
م من كلیة اإلمام األعظم ٢٠٠٢سنة ) من الجزء األول من تفسیر روح المعاني للعالمة االلوسي

  بتقدیر جید جدا

اختیارات ابن عابدین في (في الفقھ اإلسالمي المقارن عن أطروحتھ نال شھادة الدكتوراه . ج 
سنة ) األحوال الشخصیة من خالل حاشیتھ رد المحتار على الدر المختار دراسة فقھیة مقارنة

 اإلمام األعظم    بتقدیر جید جدم من كلیة ٢٠٠٨

  الوظائف 

  .م٢٠٠٢لخمس سنوات في ثانویة الحدباء اإلسالمیة من عام  حاضر.١

ً بشھادة الدكتوراه تخصص  الفقھ  المقارن في كلیة العلوم اإلسالمیة جامعة .٢ ثم عین مدرسا
   ٢٠١٢في التخصص نفسھ عام ) أستاذ مشارك(، وحصل على مرتبة ٢٠٠٨الموصل عام 

   شارك في عدة مؤتمرات وندوات في جامعة الموصل.  ٣

قام باإلشراف على عدة بحوث كما عمل في تقویم ومناقشة عدد من البحوث والرسائل .  ٤
  .واالطاریح الجامعیة 

  

 



  البحوث والمؤلفات 

  تفسیر  روح المعاني لاللوسي رحمھ هللا  في تحقیق عمل -١

  .اختیارات ابن عابدین في األحوال الشخصیة ــ  دراسة فقھیة مقارنة  -٢

  دراسة فقھیة مقارنة  منشور -المریض أحكام صالة  -٣

  .قبول نشر ) بحث مشترك ( دراسة أصولیة فقھیة ـ   - ما خرج مخرج الغالب  -٤

  منشور.دراسة فقھیة مقارنة  –العملیات التجمیلیة  -٥

  . التعریف بالقراءات القرآنیة -٦

  .الثمر الداني من سیرة الشیخ الرضواني  -٧

ً (النبي ملسو هيلع هللا ىلص التربیة بالقدوة في حیاة  -٨   )لغة الجسد أنموذجا

  قبول نشر  -مشترك . دراسة تفسیریة –َحَملة العرش  -٩

  قبول نشر -.دراسة فقھیة مقارنة –اختیارات ابن عابدین في الوقف  - ١٠

  قبول نشر - حدیث الذكر بعد صالة الفجر دراسة حدیثیة فقھیة  - ١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Curriculum Vitae 

________________________________________ 

 

Quartet Name: HaithamHazemAbd Al-Hayali 

Place and date of birth: Iraq / Mosul / ١٩٧٥ 

Nationality: Iraqi 

Current Work Address: Mosul University - Faculty of Islamic Sciences  /  

Academic Rank: Associate Professor ١/١٠/٢٠١٢.  

Specialization: Comparative Islamic Jurisprudence. 

Marital status: Married with three children. 

Graduated from the College of the Great Imam for the academic year 
١٩٩٨ with excellent grade 

Obtaining a master's degree in tafsir and its sciences (achieving the first 
part of the first part of the interpretation of the spirit of meanings of the 
Alusi sign) in ٢٠٠٢ from the Imam Azam College with a very good grade 

Functions 

 .١ Lectured for five years at Al-Hadba Islamic High School from ٢٠٠٢.  

 .٢ He was appointed as a PhD teacher in the field of comparative 
jurisprudence in the Faculty of Islamic Sciences, Mosul University in 
٢٠٠٨, and obtained the rank of (Associate Professor) in the same 
specialty in ٢٠١٢.  

 .٣ Participated in several conferences and seminars at Mosul University 

 .٤ He supervised several researches and worked in evaluating and 
discussing a number of researches, theses and theses. 

 

Research and literature 



1-Work in achieving the interpretation of the spirit of meanings of Alusi 
God's mercy 

2- IbnAbdeen's Choices in Personal Status - Comparative Jurisprudence 
Study. 

3-  provisions of the prayer of the patient - a doctrinal study comparative 
publication 

4- What came out director mostly - a fundamentalist doctrinal study 
(joint research) accept publication. 

5- plastic surgery - a comparative jurisprudence study 

6- Definition of Quranic readings. 

7- proximate fruit of the biography of Sheikh Radwani. 

8- Education by example in the life of the Prophet peace be upon him 
(body language as a model( 

9- The Throne Campaigns - An Explanatory Study. Subscriber - Accept 
Posting 

 - ١٠ IbnAbdeen Choices in Waqf - Comparative Jurisprudential Study 

-  ١١ Zikr after dawn prayers a recent jurisprudential study - acceptance 
of publication 

12 -  Hitham1975@uomosul.edu.iga 
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