
                             

 

 السيرة الذاتية

                                                     االسم الرباعي باللغة العربية : دمحم علي حسين علي

  MOHAMMAD ALI HUSSEIN ALIاالسم باللغة االنكليزية:

 1/3/1711تاريخ الميالد  : 

 الجنس: ذكر

 متزوجالحالة االجتماعية : 

 (2عدد االوالد : )

 الديانة : مسلم

 التخصص العام:  التاريخ االسالمي          التخصص الدقيق: اقتصاد اسالمي

 الوظيفة : تدريسي

     الدرجة العلمية : استاذ

 عنوان العمل : جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم التاريخ

 ال يوجد المنصب الحالي : 

 21111411200النقال :  الهاتف

 uodiyala.edu.iq@mohammed.hs.humالبريد االلكتروني : 

 اوالً : المؤهالت العلمية  

 تاريخ الحصول عليها الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 1777 التربية ديالى البكالوريوس
 0221 التربية يالىد الماجستير

 عنوان الرسالة
والقبائل العربية وتأثيرها الصالت النسبية بين الرسول)ص( 

 السياسي واالجتماعي
 0212 التربية المستنصرية الدكتوراه

 عنوان األطروحة
الجوانب االجتماعية واالقتصادية من خالل كتاب المدخل البي عبد 

 هــ(111هللا دمحم بن الحاج )ت
 

 



 ثانياً :  التدرج الوظيفي      

 انٗ –انًذج يٍ  انجٓح انٕظٛفح خ

 2005 جايؼح دٚانٗ يذرش يطاػذ 1

 2002 جايؼح دٚانٗ يذرش 2

 2015 جايؼح دٚانٗ أضرار يطاػذ 3

 2020 جايؼح دٚانٗ اضرار 4
 

 ً  : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها . ثالثا

 َٕع انًشاركح يكاٌ اَؼقادْا انطُح انؼُٕاٌ خ

1 
انًؤذًر انؼهًٙ انصايٍ نكهٛح انررتٛح 

 االَطاَٛحنهؼهٕو 
 تادس جايؼح دٚانٗ / كهٛح انررتٛح نهؼهٕو االَطاَٛح 2015ارار 4-5

2 
انًؤذًر انذٔنٙ انصاَٙ / يركس ادٛاء 

 انرراز انؼهًٙ انؼرتٙ / جايؼح تغذاد

21-

22/12/2016 
 تادس جايؼح تغذاد / يركس ادٛاء انرراز انؼهًٙ انؼرتٙ

3 
انًؤذًر انؼهًٙ / قطى انرارٚخ / كهٛح 

 اتٍ رشذ نهؼهٕو االَطاَٛح انررتٛح
6/3/2012 

قطى انرارٚخ / كهٛح انررتٛح اتٍ رشذ نهؼهٕو 

 االَطاَٛح
 تادس

4 

يؤذًر االياو جؼفر انظادق)ع( انطاتغ / 

يؤضطح شٓٛذ انًذراب تانرؼأٌ يغ 

 جايؼح يٛطاٌ

 تادس جايؼح يٛطاٌ 2012

5 

انًؤذًر انؼهًٙ انطاتغ ػشر نًركس 

يغ اياَح يطجذ دراضاخ انكٕفح تانرؼأٌ 

 انكٕفح

 تادس جايؼح انكٕفح/ يركس دراضاخ انكٕفح 14-15/3/2012

6 

انًؤذًر انؼهًٙ االٔل/كهٛح االياو 

 –انكاظى)ع( نهؼهٕو االضاليٛح انجايؼح 

 ر٘ قار

12-12/4/2012 
كهٛح االياو انكاظى)ع( نهؼهٕو االضاليٛح انجايؼح 

 ر٘ قار –
 تادس

 المنجزةاً : المشروعات البحثية رابع

 انطُح يذم انُشر اضى انثذس خ

 2006 يجهح دٚانٗ يذأالخ قرم ٔاغرٛال انُثٙ)ص( 1

 2002 يجهح انفرخ انظذاتٙ اٚاش تٍ يؼأٚح انًسَٙ 2

 2002 يجهح دٚانٗ انظذاتٙ ػًرٔ تٍ ػثطح انطهًٙ 3

 2002 يجهح انفرخ  خادياخ انُثٙ )ص( 4

 2002 يجهح انفرخ )ص(ػالقاخ االٔش ٔانخسرض فٙ ػٓذ انرضٕل  5

 2010 يجهح دٚانٗ انكراب فٙ انؼٓذ انُثٕ٘ 6

 2011 يجهح دٚانٗ شاتد تٍ قٛص ٔدٔرِ فٙ االضالو 2

 2011 يجهح االضرار / جايؼح تغذاد انرؼسٚح ٔانًٕاضاج فٙ انؼٓذ انُثٕ٘ 2

2 
انًؤذًر انؼهًٙ انصايٍ نكهٛح  ٔقائغ انفكر انطٕقٙ فٙ ضٛاضح ػثذ انردًٍ انذاخم

 انررتٛح نهؼهٕو االَطاَٛح

2015 

10 
طفاخ انطهطاٌ يٍ خالل كراب انجْٕر انُفٛص فٙ ضٛاضح 

 ْــ(623انرئٛص التٍ انذذاد)خ

يجهح كهٛح انؼهٕو االضاليٛح / جايؼح 

 تغذاد

2015 

11 
انًطاقاج فٙ كراب انًذَٔح انكثرٖ نإلياو يانك تٍ 

 ْــ(122اَص)

 2016 يجهح دٚانٗ 

12 
-334ٔزراء انذٔنح انثٕٚٓٛح ٔيجانطٓى االدتٛح ٔانؼهًٛح )

 ْـ(442

يركس ادٛاء انرراز انؼهًٙ انؼرتٙ/ 

 جايؼح تغذاد

2016 

13 
انطؼًح فٙ انذٔنح انؼرتٛح االضاليٛح درٗ َٓاٚح انؼظر 

 االيٕ٘

 2016 يجهح اشَُٕا نهذراضاخ االَطاَٛح

14 

و( 220-214ْــ/153-25انثظر٘)يؼًر تٍ راشذ 

 ٔاضٓاياذّ انؼهًٛح فٙ انًٍٛ

يركس ذراز انثظرج تانرؼأٌ يغ 

جايؼح انثظرج/كهٛح انررتٛح نهؼهٕو 

 االَطاَٛح

2012 

15 
انجٕاَة انفكرٚح نإلياو جؼفر انظادق)ع( انفكر االقرظاد٘ 

 إًَرجا  

يؤذًر االياو جؼفر انظادق)ع( 

انطاتغ / يؤضطح شٓٛذ انًذراب 

2012 



 تانرؼأٌ يغ جايؼح يٛطاٌ

16 

اخثار اْم انثٛد)ع( يٍ خالل يرٔٚاخ يؼًر تٍ راشذ 

 ْــ(153-25انثظر٘)

يركس ذراز انثظرج تانرؼأٌ يغ 

جايؼح انثظرج/كهٛح انررتٛح نهؼهٕو 

 االَطاَٛح

2012 

12 

نًركس انًؤذًر انؼهًٙ انطاتغ ػشر  دٔر انًرأج انكٕفٛح انطٛاضٙ ٔانصقافٙ)دراضح ذارٚخٛح(

دراضاخ انكٕفح تانرؼأٌ يغ اياَح 

 يطجذ انكٕفح

2012 

12 
ٔيضاخ فٙ انرؼاٚش انطهًٙ ٔانرطايخ انذُٚٙ فٙ انذٛاج 

 االجرًاػٛح / االَذنص إًَرجا  

 2012 ( يركس نُذ12ٌيجهح تذٕز / انؼذد)

12 

جٕاَة يٍ انذٛاج انطٛاضٛح فٙ فكر االياو انذطٍ)ع( انفكر 

 إًَرجا  انطٕقٙ انؼطكر٘ 

انًؤذًر انؼهًٙ االٔل/كهٛح االياو 

انكاظى)ع( نهؼهٕو االضاليٛح انجايؼح 

 ر٘ قار –

2012 

20 
انثٕٛع ٔإَاػٓا يٍ خالل كراب انرٕضٛخ نشرح انجايغ 

 انظذٛخ التٍ انًهقٍ

 2012 يجهح دٚانٗ

21 
انثٕٛع ٔإَاػٓا يٍ خالل كراب شًص انؼهٕو ٔدٔاء كالو 

 ٘انؼرب يٍ انكهٕو نهذًٛر

يجهح دراضاخ ذارٚخٛح/ كهٛح انررتٛح 

 نهثُاخ انثظرج

2012 

22 
يجهح دراضاخ فٙ انرارٚخ  اَظًح انر٘ ٔٔضائم انرخسٍٚ فٙ كراب انًخظض

 ٔاالشار/جايؼح تغذاد/كهٛح االداب

2020 

 

 و شهادات التقدير كتب الشكر  اً :خامس

 انطُح انجٓح انًاَذح كراب انشكر أٔ انجائسج أٔ شٓادج خ

 2006 جايؼح دٚانٗ شكر ٔذقذٚر 1

 2002 جايؼح دٚانٗ شكر ٔذقذٚر 2

 2002 جايؼح دٚانٗ شكر ٔذقذٚر 3

 2002 جايؼح دٚانٗ شكر ٔذقذٚر 4

 2002 ٔزٚر انرؼهٛى شكر ٔذقذٚر 5

 2010 جايؼح دٚانٗ شكر ٔذقذٚر 6

 2011 جايؼح دٚانٗ شكر ٔذقذٚر 2

 2012 جايؼح دٚانٗ شكر ٔذقذٚر 2

 2014 جايؼح دٚانٗ ٔذقذٚرشكر  2

 2002 ػًادج كهٛح انررتٛح شكر ٔذقذٚر 10

 2010 ػًادج كهٛح انررتٛح شكر ٔذقذٚر 11

 2011 ػًادج كهٛح انررتٛح شكر ٔذقذٚر 12

 2012 ػًادج كهٛح انررتٛح شكر ٔذقذٚر 13

 2010 ػًادج كهٛح انررتٛح شٓادج االضرار انًرًٛس 14

 2015 انررتٛحػًادج كهٛح  شكر ٔذقذٚر 15

 2016 ػًادج كهٛح انررتٛح شكر ٔذقذٚر 16

 2016 ػًادج كهٛح انررتٛح شكر ٔذقذٚر 12

 2016 ػًادج كهٛح انررتٛح شكر ٔذقذٚر 12

 2016 ػًادج كهٛح انررتٛح/ جايؼح تغذاد شكر ٔذقذٚر 12

 2012 ػًادج كهٛح انررتٛح/ جايؼح تغذاد شكر ٔذقذٚر 20

 2012 نهؼهٕو االَطاَٛح كهٛح انررتٛحػًادج  شكر ٔذقذٚر 21

 2012 نهؼهٕو االَطاَٛح ػًادج كهٛح انررتٛح شكر ٔذقذٚر 22

 2020 نهؼهٕو االَطاَٛح ػًادج كهٛح انررتٛح شكر ٔذقذٚر 23

 2020 ٔزٚر انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثذس انؼهًٙ شكر ٔذقذٚر 24



 2021 ٔزٚر انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثذس انؼهًٙ شكر ٔذقذٚر 25

 2021 ٔزٚر انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثذس انؼهًٙ شكر ٔذقذٚر 26

 2022 ٔزٚر انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثذس انؼهًٙ شكر ٔذقذٚر 22
 


