
 والعمسية (( الذاتية )) الديرة
 

 م. د. عبد السهجهد عثسان عمي مرزا الجريديأ. قب :االسم الرباعي والم
 

 14/8/1972مهصل _ محل وتاريخ الهالدة : 
 

 مهصل _ حي سهمرلحالي : عشهان الدكن ا
 

                   07701746592  (اسيا) رقم الياتف : مهبايل
 

 DR.MOJOD72البريد االلكتروني : 
 

 السهصلالجامعة : 
 

 التربية االسالمية القدم :              التربية االساسية الكمية :      
 

 الفقو االسالمي االختراص الدقيق :       فمدفة /الذريعة االسالمية  االختراص العام : 
 

 23/1/2006لتعيين في الكمية : تاريخ ا
 

 الدرجة الهظيفية : 
 

 ة وتاريخ الحرهل عمييا : السرتبة العمسي
 2006مدرس مداعد بتاريخ لقب  .1
 2008لقب مدرس بتاريخ  .2
 2018مداعد بتاريخ  أستاذلقب  .3

 
 +Aفريمة الدم :         7  : األطفالعدد      متزوجالحالة االجتساعية : 

 

 صهرة شخرية



 ))الديرة العمسية ((
 :   األكاديسيةالسؤىالت 

 دالبم الجامعة الكمية سشة التخرج الذيادة ت
 بغداد-العراق العراقية كمية الذريعة والقانهن  1996 البكمهريهس 1
 بغداد-العراق العراقية كمية الذريعة والقانهن  2003 الساجدتير 2
 بغداد-العراق العراقية كمية الذريعة والقانهن  2008 الدكتهراه 3

 
 2012_  2010من سية /رئيس قدم التربية االسالمية _ كمية التربية االسا : اإلداريةالخبرة 
 _ الى االن  2018 قدم التربية االسالمية _ كمية التربية االساسية / من مقرر

 
 البحهث العمسية السشذهرة : 

 

 الشذر جية قبهل العشهان         
 للحد من شروط االجتهاد

 التجرؤ على الفتوى 
 2002التربية االساسية المجلد االول/ايلول  مجلة ابحاث كلية

 دخ عند االصوليين الن
 

 في 223  م االسالمية / كلية العلوم االسالمية/  جامعة تكريتو مجلة العل
7/5/2014 

 العامطرق تخصيص اللفظ 
 عند االصوليين

 في   66جامعة تكريت / كلية اآلداب /مجلة آداب الفراهيدي 
12/5/2014  

 
د الدراسية الفقو واصهل الفقو وعمهم في قدم التربية االسالمية لمسها سمدر :  األكاديسيةالخبرة 

 القران والسدخل لدراسة الذريعة والسيراث .
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  واإلداريةالمجان العمسية 



   :المجان العمسية
 2018_ 2017عزه المجشة العمسية لقدم التربية االسالمية لمعام الدراسي 

 2019عزه لجشة االشراف عمى بحهث السرحمة الرابعة سشة 
 ة التدريدية في قدم التربية االسالمية عزه المجش

 عزه لجشة التطبيق قدم التربية االسالمية 
عزها في لجشة مشاقذة رسالة الساجدتير السهسهمة )دافعية مقاصد الذرريعة الكميرة فري حفر  

 حقهق االندان ( لمطالبة زيشب دمحم شاكر 
 

 المجان االدارية :
 25/3/2019في  59س/4لثالث برقم عزه المجشة االدارية في السؤتسر الدولي ا

 2019_ 2018عزه المجشةاالمتحانية لقدم التربية االسالمية لمعام الدراسي 
 2019_ 2018عزه المجشة العمسية لقدم التربية االسالمية لمعام الدراسي 

 

 الذيادات التقديرية وكتب الذكر : 
كميرة التربيرة االساسرية لمعرام  لمسذاركة في مرؤتسر العمسري الدرشهل الثالرث  فري شيادة تقديرية

2009  
شيادة تقديرية عن الشدوة العمسية االولى كمية التربية االساسية قدم التربية االسالمية بعشرهان) 
التحديات البيئية واثارىرا فري السشعرهر االسرالمي _رايرة اسرالمية معاصررة (بالتعراون مر  مركرز 

  نهن لمبحهث .

الدولي الثالرث كميرة التربيرة االساسرية جامعرة السهصرل مر  السؤتسر العمسي  شيادة تقديرية عن
 جامعة دىهك.كمية التربية االساسية 

 شيادة مذاركة في وحدة التعميم السدتسر سالمة المغة العربية 
 2005وثيقة كفائة لتعمم الحاسهب الجامعة السدتشررية 

ستذرررراق والدراسرررات كميرررة التربيرررة االساسرررية قدرررم التررراريخ بعشرررهان ) اال شررريادة مذررراركة فررري
 التاريخية (

 

 كتب الذكر: 
 (3من الديد رئيس الجامعة : )

 (18عسيد الكمية : )من الديد 
CURRICULUM VITAE 

 


