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  الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة
  

  منهل حيىي امساعيل علي   االسم

  أستاذ مساعد  اللقب العلمي  الدكتوراه  الشھادة
  الشريعة   العلميالقسم   العلوم االسالمية  الكلیة

  التفسري وعلوم القران   صص الدقیقالتخ  أصول الدين   التخصص العام

 Manhalalabady@uomosul.edu.iq  البرید االلكتروني

  
  الـعـلـمـیـة المؤھالت

  

  تاریخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة  الدرجـة
3/7/1999 طرائق تدریس القران الكریم   العراق الموصل  بكالوریوس  
قران التفسیر وعلوم ال  العراق بغداد ماجستیر  31/1/2001  
هدكتورا 5/3/2006 التفسیر وعلوم القران  العراق بغداد   

  
  :الخبرات العملیة

  الفترة الزمنیة  جھة العمل  الوظیفة
  الى  من

  لحد االن  3/5/2007  جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة  ریسي دت
رئیس قسم الشریعة الدراستین الصباحیة 

  والمسائیة  
  1/7/2013  26/4/2009  یة العلوم االسالمیةجامعة الموصل كل

  8/11/2013  8/9/2013  جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة  مدیر التسجیل للدراسة المسائیة  
  

  ):ةالمنشور( البحوث العلمیة
  تاریخ النشر  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث

اآلداب االجتماعیة في سورة النور  
 دراسة موضوعیة

ة العلوم مجلة كلی
 االسالمیة

 2013 العراق

آیات النسیان في القرآن الكریم دراسة 
 موضوعیة

مجلة كلیة العلوم 
 االسالمیة

 2009 العراق

الحوار وأثره في التعایش  
 السلمي

مجلة كلیة العلوم 
 االسالمیة

 2009 العراق

االمام الزھري واراءه في التفسیر  
 وعلوم القرآن

مجلة كلیة العلوم 
میةاالسال  

 2013 العراق

جھود الشیخ عبد هللا االربیلي في  
مشترك –الدعوة واالصالح   

مجلة كلیة العلوم 
 االسالمیة

 2013 العراق

الوسطیة واالعتدال سمة الخطاب  
مشترك –القرآني سورة المائدة انموذجا   

مجلة العلوم االنسانیة 
 جامعة بابل 

2019حزیران  العراق  

بین الشریعة عقوبة جریمة السرقة  
مشترك –والقانون   

مجلة كلیة التربیة 
  جامعة الموصل االساسیة

 2019 العراق

السلطة التقدیریة للقاضي في االذن  
مشترك بین تعدد الزوجات  

مجلة كلیة العلوم 
 االسالمیة

 2019 العراق

أوجھ الشبھ بین قصتي یوسف  
وموسى علیھما السالم دراسة موضوعیة 

ة تكریت مجلة جامع
 للعلوم االنسانیة 

2020شباط  العراق  

mailto:Manhalalabady@uomosul.edu.iq


 مقارنة
مقومات السلم المجتمعي في ضوء  

مشترك سورة لقمان  
مجلة العلوم االسالمیة 

 جامعة تكریت 
2020نیسان  العراق  

روایة عبد الوارث بن سعید عن  
أبي عمرو البصري في القراءات الشاذة 

 دراسة لغویة داللیة

مجلة كلیة العلوم 
 االسالمیة

لعراقا  2020 

االعجاز البیاني في سورة یس المستوى 
 التركیب أنموذجا 

مجلة كلیة العلوم 
 االسالمیة

 2021 العراق

 
 الكتب المنشورة

 سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

ال یوجد     
   

  
  :الدراسیة التي قمت بتدریسھا) المواد(المقررات 

  مكان التدریس  )المادة(اسم المقرر 
 جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة قسم الشریعة   الصف االول والثاني والثالث والرابع / وة والحفظ التال

 جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة قسم الشریعة  الصف الثاني / علوم القران 
 وقسم الحضارة االسالمیة 

 یة قسم الشریعةجامعة الموصل كلیة العلوم االسالم  الصف الثاني / مصطلح الحدیث 
  جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة قسم الشریعة  الصف الثالث/ االحكام  آیاتتفسیر 

  جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة قسم الشریعة  الصف الثالث/ تفسیر أحادیث االحكام 
  جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة قسم الشریعة  الصف الثالث / أصول الدعوة 

  الحدیثجامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة قسم   الصف الثاني / صول التفسیر أ
  أصول الدینجامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة قسم   الصف الرابع /  يالتفسیر التحلیل
  أصول الدینجامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة قسم   الدراسات العلیا/ أصول التفسیر 

  جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة قسم الشریعة  الدراسات العلیا/ وتحقیق المخطوطات  منھج البحث العلمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  


