
 

 

 

  (السٌرة الذاتٌة   )

 
 احمد علً برٌسم . د

 أحمد علً برٌسم كاظم : االسم الرباعً  -

 1970:تارٌخ الوالدة  -

 2012\12\2: دكتوراه  تارٌخ الحصول علٌها : الشهادة  -

 الحدٌث النبوي الشرٌف:فلسفة أ صول الدٌن     التخصص الدقٌق : التخصص العام  -

 2013\9\9:مدرس      تارٌخ الحصول علٌه : اللقب العلمً  -

 تسع سنوات: عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً  -

 سنتان:عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً  -

        anassun61@yahoo.com:البرٌد االلكترونً  -

 كلٌة العلوم االسالمٌة ـ جامعة بغداد:الجهة المانحة لشهادة البكالورٌوس  -

 كلٌة العلوم االسالمٌة ـ جامعة بغداد:الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر  -

 كلٌة العلوم االسالمٌة ـ جامعة بغداد:الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه  -

 االمام الساجً وجهوده فً الجرح والتعدٌل:عنوان دراسة الماجستٌر  -

 (دراسة تطبٌقٌة فً الكتب الستة)الرواة الذٌن دخلوا فً عمل السلطان : عنوان رسالة الدكتوراه  -

 

 

 

 :          الوظائف التً شغلها  -

  الى–الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

   الى االن2006من  كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة تدرٌسً 1

    

    

 

 :الجامعات او المعاهد التً درس فٌها  -

 مالحظات  الى–الفترة من  (المعهد /(الكلٌة)الجامعة )الجهة  ت

   الى االن2006 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة 1

    

    

 

 



 :المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

القانون والعلوم  دٌالى 1
 السٌاسٌة

ـ قانون االحوال الشخصٌةـ المرحلة 1 القانون
 .الثانٌة

 2007ـ 2006

ـ المدخل  لدراسة الشرٌعة االسالمٌة 2    
 .ـ المرحلة االولى

المرحلة . ـ اصول الفقه االسالمً 3
 .الرابعة

 2013ـ 2012

المرحلة . ـالوصاٌا والموارٌث 4    
 .الثالثة

 2014ـ2013

العلوم    
 السٌاسٌة

 2013 ـ الفكر السٌاسً االسالم1ً

      

 الٌوجد:المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

 الٌوجد:اإلشراف على الرسائل و االطارٌح  -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

 

 :المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها  -

 –بحث )نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت
 (حضور 

 السنة

المؤتمر العالمً الثانً كلٌة  1
القانون والعلوم السٌاسٌة ـ 

اشكالٌة التداخل  )تحت عنوان 
بٌن مفهومً االرهاب وحقوق 

 (االنسان

المركز الثقافً 
 ـجامعة دٌالى

االرهاب )بحث بعنوان
االسري من منظر 

 (السنة النبوٌة

2013 

مؤتمر كلٌة العلوم االسالمٌة ـ  2
 جامعة دٌالى

المركز الثقافً 
 ـجامعة دٌالى

 بحث
ذوو االحتٌاجات )بعنوان

الخاصة فً الفكر 
 (النبوي

2013 

مؤتمر كلٌة التربٌة للعلوم  3
 االنسانٌة

المركز الثقافً 
 ـجامعة دٌالى

 بحث
حرٌة التعبٌر )بعنوان 

عن الرأي ـ العصر 
 النبوي أنموذجا

2015 

مؤتمر مجلس التخطٌط قً  4
جامعة دٌالى األول الموسوم 

اشكالٌات التعلٌم العالً فً )
 (جامعة دٌالى

المركز الثقافً 
 ـجامعة دٌالى

 2015 حضور

5 
 

مؤتمر الثانً  لدٌوان الوقف 
دور التعلٌم فً التنشئة )السنً 

 اإلرهابوبناء المجتمع ومناهضة 
 (والطائفٌة

 اإلشكالٌات)مشاركة ببحثمقر الدٌوان بغداد 
التعلٌمٌة واالجتماعٌة 
ودورها فً صٌاغة 

 ألعنفًالسلوك 
 (ومعالجاتها

2015 



 

 :الدورات التً شارك بها والتً اقامها  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

جامعة بغداد ـ كلٌة  دورة فً الحاسوب 1
 العلوم

1998 

 2013 جامعة المستنصرٌة دورة فً الحاسوب 2

 2005 معهد االمل ـ دٌالى دورة التنمٌة البشرٌة 3

 2006 جامعة دٌالى دورة طرائق تدرٌس 4

جامعة دٌالى ـ كلٌة  دورة المكتبة االلكترونٌة 5
 القانون

2013 

 

 ال ٌوجد:المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

 

 الٌوجد: التً قام بنشرها  (impact factors)المجالت العالمٌة ومجالت  -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

      

      

 

 الٌوجد: عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  -

 /مازال عضوا  تارٌخ االنتساب دولٌة/محلٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

 

  :(كتب شكر / شهادات تقدٌرٌة /جوائز )ابداعات او نشاطات حصل فٌها على  -

ما حصل علٌه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /جائزة)

كتاب /تقدٌرٌة

 (شكر

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او االبداع

 السنة

عمٌدكلٌة  شكر وتقدٌر عضو لجنة امتحانٌة 1
 القانون

 2006 

عمٌدكلٌة  شكر وتقدٌر عضو لجنة امتحانٌة 2
 القانون

 2006 

عمٌد كلٌة  شهادة تقدٌرٌة مشاركة فً مؤتمر كلٌة القانون 3
القانون والعلوم 

 السٌاسٌة

 2013 بحث



عضو لجنة التصحيح  4
 المركزية

مدير عام  شكر وتقدير 
التعليم 
 االسالمي

 2006 

عمٌد كلٌة  شكر وتقدٌر مشاركة فً مؤتمر 5
العلوم 

 االسالمٌة

 2013 بحث

مدٌر عام  شكر وتقدٌر للجهود المبذولة وحسن األداء 6
التعلٌم 
 االسالمً

 2006 

إلقامة المسابقة القرآنٌة االولى  7
 فً كلٌة القانون

عمٌد كلٌة  شكر وتقدٌر
القانون والعلوم 

 السٌاسٌة

 2014 

عمٌد كلٌة  شكر وتقدٌر إهداء كتاب 8
القانون 
والعلوم 
 السٌاسٌة

 2015 

رئٌس جامعة  شكر وتقدٌر اهداء كتاب 9
 دٌالى

 2015 

عمٌد كلٌة  شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً مؤتمر 10
التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

 2015 بحث

رئٌس  شكر وتقدٌر اهداء كتاب 11
جامعة 
 دٌالى

 2015 

عمٌد كلٌة  شكر وتقدٌر عضو لجنة امتحانٌة 12
القانون والعلوم 

 السٌاسٌة

 2015 

1 
13 

االثار )اقامة ندوة 
االٌجابٌة لتعدد الزوجات 
فً ظل االرهاب وتنامً 

 (ظاهرة الطالق

عمٌد كلٌة  شكر وتقدٌر
القانون والعلوم 

 السٌاسٌة

 .2015 محاضر

 

 

 

 الٌوجد منشور: التألٌف والترجمة  -

  غٌر منهجٌة/منهجٌة  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

الدخول فً عمل السلطان  1
 واثره فً الجرح والتعدٌل

 غٌر منهجً واحدة 2015 الكتب العلمٌة

االمام الساجً وجهوده فً  2
 الجرح والتعدٌل

 غٌر منهجً واحدة 2015 الكتب العلمٌة

      

 

 

 

 

 

 



 :اللغات التً ٌجٌدها  -

 اللغة العبٌة -1

2- 

2-  

 :مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1-  

2-  

 ـ نشاطات اخرى

 .2006عضو اللجنة االمتحانٌة فً كلٌة القانون  -1

 .2006منذ ,قسم القانون , عضو الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة  -2

 .2012عضو لجنة مناقشة بحوث الشرٌعة والقانون لطلبة المرحلة الرابعة لكلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة منذ  -3

 .2012االشراف على بحوث تخرج المرحلة الرابعة فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌةـ قسم القانون منذ  -4

 .2013منذ , , االشراف على التطبٌق الصٌفً  لطلبة كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة فً محاكم محافظة دٌالى  -5

 .2014رئٌس لجنة المسابقة القرآنٌة  االولى لكلٌة  القانون والعلوم السٌاسٌة لسنة  -6

 .2014 رئٌسلجنةالمسابقةالعلمٌةالثانٌةلكلٌةالقانونوالعلومالسٌاسٌةلسنة -7

 .2014رئٌس لجنة تنظٌم البطائق لخرٌجً قسم القانون لسنة -8

 .2014عضو لجنة ارشفة الماستر شٌت قسم القانون لسنة  -9

 .2014عضو لجنة المهرجان الشعري الثانً  لكلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة لسنة  -10

 .2014  كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة لسنةعضو لجنة مكافحة التدخٌن فً -11

 .2013عضو لجنة العلمٌة  لقسم القانون  سنة  -12

 .2015عضو لجنة اختٌار شاعر كلٌة  القانون والعلوم السٌاسٌة سنة  -13

 


