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 الذاتية السيرة

Curriculum Vita 

                                                                                                                      

 ناصركريم جاسم محمد: الرباعي االسم

   ٜٚٙٔ/  ٛ/  ٕٓ:   الوالدة تاريخ

  دكتوراه: الشيادة

  اسالمية عموم فمسفة:  العام التخصص

 ستاذ مساعدالأ: العممي المقب

 سنة ٙٔ: العالي التعميم في الخدمة سنوات عدد

 m6767@yahoo.comd.d: االلكتروني البريد

    االسالمية العموم كمية بغداد جامعة: البكموريوس لمشيادة المانحة الجية

    االسالمية العموم كمية بغداد جامعة: الماجستير لشيادة المانحة الجية

    والقانون الشريعة كمية العراقية الجامعة: الدكتوراه لشيادة المانحة الجية

  الرافعي الوجيزلالمام شرح في العزبز فتح كتاب من جزء تحقيق: الماجستير رسالة عنوان

-ٗ مقارنة دراسة الفقيية واراؤه القاضي اهلل عبد بن شريك االمام: الدكتوراه رسالة عنوان
 المواقع االدارية : 

 كمية التربية لمعموم الصرفة المعاون االدري لمشؤون االدارية والمالية-ٔ
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 مقرر قسم الكيماء-ٕ

 البحوث العمميةبراءة االختراع و  

تصميم برنامج)الماستر شيت( جامعة ديالى  لمدرسات العميا  وماستر شيت دراسات -ٔ
 االولية

البحوث المنشورة في مجالت سكوباسٕ  

ٔ- Permits to leave the kiblah reception comparative 
jurisprudence 

ٕ- FACIAL ADORNMENT (MAKE-UP) AND ITS 
JURISPRUDENTIAL RULINGS 

ٖ- THE LEGALITY OF OWNING A GLEANINGS  AFTER  
EXPIRATION OF THE DECLARING PERIOD 

ٗ- Ruling on the assumption of women as judges 

(comparative jurisprudence study) 

٘- Alimony for relatives is a comparative jurisprudential matter 

 البحوث المنشورة محميا

 الّنفحة الُقُدسّية في احكام قراءة الُقرآن وِكتابتُو في الفاِرسّيةِ -ٔ

 ألبي اإلخالص حسن الشُّـُرنـْباللي الحنفي

 ربة المتخذة من االنبذة والعصائرالزمن الذي تتخمر فيو االش -1
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ظاىرة الطالق دراسة فقيية وقانونية واجتماعية االسباب , واالثار , والعالج قضاء   -2
 بعقوبة انموذجا

 اثر السنة النبوية في بناء الشخصة الحضارية) مشاركة مؤتمر(-ٔ

 االحكاُم الممخصة في حكم ماء اْلِحمََّصةِ -ٕ

 الجامع الحكام طواف الوداع-ٗ

  (احكام التوائم الممتصقة في الفقو المعاصر )النكاح انموذجا-٘

 المواد التي درستيا  

 القسم / الكمية اسم المادة ت
 الكيمياء/كمية التربية لمعموم الصرفة العربية العامة ٔ
 الكيمياء/كمية التربية لمعموم الصرفة حقوق االنسان ٕ
 االسالميةكمية العموم  مدخل دراسة الشريعة ٖ
 االسالمية العموم كمية االخالق االسالمية ٗ
 العموم االسالميةكمية  الجناياتفقو  -٘
 

 كتب الشكر – ٚ

 (كتب شكرٖمن السيد الوزير)

 (كتاب شكر ٓٓٔمن السيد عميد الكمية اكثر من )

 (كتب شكرٓٔمن رئاسة الجامعة اكثر من) 

 المؤتمرات والندوات التي شاركت بيا –

 ى كمية التربية /جامعة ديالالمشاركة في المؤتمر العممي السادس المقام في  -1
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  دهوك جامعة/ التربية كمية في المقام الثاني العممي المؤتمر في المشاركة -2

ديوان الوقف  في المقام األول)نبض التطرف واإلرهاب( العممي المؤتمر في المشاركة  -3
 بغداد/ السني

المشاركة في دورة التعميم المستمر االولى في كمية التربية )مفاهيم اساسية في التعميم -2
 الجامعي(ببحث عنونه)المشاورة واتخاذ القرار( 

 المشاركة في دورة تدريبة عمى الحاسبة االكترونية في رئاسة جامعة بغداد

 جامعة ديالىالمشاركة في دورة تدريبة عمى الحاسبة االكترونية في رئاسة  -3

 المشاركة في عضوية المكتبة االفتراضية العممية العراقية العنكبوتية-3

 ورش العمل والمجان والنشاطات االخرى –

 األولية والدسات العمياعضو المجنة االمتحانية لمدراسات  -1

 في كمية التربية لمعموم الصرفة مسؤل وحدة االرشاد االكاديمي-2

 لجنة االرشاد والتوعية الطالبية رئيس -3

 ديالى جامعةفي  حقوق االنسان المركزيةعضو لجنة -ٖ

 رئيس لجنة حقوق االنسان في الكمية-ٗ

 رابطة العراق لمتنميمية البشريةعضو -٘

 

 


