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 السيرة الذاتية

 : أ.د. شيرزاد عبد الكريم توفيق النعيمي  االسم

 بغداد /الكرادة الشرقية  2/8/2592 : تاريخ الميالد

 متزوجة  : الحالة الزوجية

 ثالثة  : عدداالوالد

 مسممة  : الديانة

 / الفقو االسالمي المقارن العموم االسالمية  : التخصص

 تدريسية  : الوظيفة

 استاذ العممية :الدرجة 

 ابن رشد  –كمية التربية  –جامعة بغداد  عنوان العمل :

  -: هاتف العمل 

  43347030875 الهاتف النقال :

  www.sylvi20072001@yahoo.com البريد االلكتروني :
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 اواًل : المؤهالت العممية : 

 التاريخ الكمية الجامعة العمميةالدرجة 
 م74/7/2532 كمية الشريعة بغداد البكموريوس
 م2583 كمية العموم االسالمية بغداد الماجستير
 م2559 كمية العموم االسالمية بغداد الدكتوراه
 - - - اخرى 

 

 ثانيًا : التدرج الوظيفي : 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 م2584-2530 ديوان وزارة الداخمية مالحظة أعالم  .1
 م2583-2582 وزارة التربية مدرسة في متوسطة االستقامة  .2
 م2552-2583 وزارة التربية مدرسة في معيداعداد المعممات   .3
 م2553-2552 جامعة بغداد تدريسية في كمية التربية لمبنات  .4
 م2555-2553 كمية التربية لمبنات /جامعة بغداد مقررة لقسم القرأن الكريم  .5
 م2442-2555 كمية التربية لمبنات /جامعة بغداد رئيسة قسم القرآن الكريم  .6
 م2424 كمية التربية / ابن رشد تدريسية   .7

 

 ثالثًا: التدريس الجامعي : 

 الى –الفترة من  الجامعة الجهة ) المعهد/الكمية( ت
 م2424-م2552 بغداد كمية التربية لمبنات  .1
 م2424 بغداد ابن رشدكمية التربية   .2
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 رابعًا أ : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها الدراسات االولية : 

 السنة المادة القسم ت
الحديث -فقو العبادات –النظم االسالمية  المغة العربية /كمية التربية لمبنات  .1

تالوة  –العقائد االسالمية -الشريف ومصطمحو
 عموم القرآن  –القرآن الكريم 

2552-2553 

قسم القرآن الكريم /كمية التربية   .2
 لمبنات 

اصول الفقو  -فقو المعامالت –الفقو الجنائي 
 فقو االحوال الشخصية  –

 4م2553-2440

 م2424-2440 الحديث الشريف ومصطمحو /بنات قسم المغة العربية  .3
 2424 الجنائي -فقو المعامالت  قسم القرآن الكريم/ابن رشد  .4

 

 الدراسات العميا ب : 

 م2427 – 2424           أصول الفقو                 الماجستير           -2
 م 2422 –  2424        الفقو المقارن               الدكتوراه                 -2
 م2423 -2427        دراسات فقيية معاصرة    الماجستير               -3

 

 الرسائل ( التي اشرف عميها ومن اهمها :  –خامسًا : ) االطاريح 

 القسم اسم االطروحة او الرسالة ت
 اطروحة / كمية العموم االسالمية  مقدمات عقد النكاح والكفاءة بين الزوجين  .2

 كمية العموم االسالمية اختالف االحكام الشرعية بين الرجل والمرأة في العبادات   .2

أثر القصص القرأني في التحصيل الدراسي لدى طالبات   .7
 الرابع االعدادي

 كمية التربية ابن رشد

 كمية العموم االسالمية مالمح النظام االداري مقارنا بالنظام االداري المعاصر  .0

 اطروحة / كمية العموم االسالمية  ابن ابي موسى الحنبمي وآراؤه الفقيية في العبادات   .9

 رسالة / كمية العموم االسالمية  آراء الفقياء في عقد النكاح   .7

 رسالة / كمية التربية ابن رشد دراسة في ضوء الكتاب والسنة  –الحد من نسب الطالق   .3
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 رسالة / كمية التربية ابن رشد منيج السيد الطبطبائي في رياض المسائل   .8

منيج السيد االردبيمي في كتاب الحدود والتعزيرات واداؤه   .5
 الفقيية 

 رسالة / كمية التربية ابن رشد

 اطروحة / كمية التربية ابن رشد العقوبات الجنائية في الديانات الثالث   .24

 رسالة / كمية الفقو / جامعة الكوفة المسائل الطبية إنموذجًا  –فقو المرأة المعاصرة   .22

 اطروحة دكتوراه /كمية الفقو/الكوفة مباني المشيور في الفقو االمامي وحجيتو   .22

 رسالة / كمية التربية ابن رشد انموذجاً  -العقوبات المالية في الفقو االسالمي المصادرة   .27

 2420اطروحة دكتوراه  العقوبات الجنائية في الديانات السماوية الثالث   .20

 2429اطروحة دكتوراه  حجية االدلة الجنائية الحديثة في اثبات الجرائم دراسة مقارنة   .29

لسنة  74التاصيل الفكري لقانون ىيئة النزاىة العراقي رقم   .27
2422 

 2427اطروحة دكتوراه 

 ومن اهمها  –سادسًا : المؤتمرات والندوات العممية التي شارك فيها 

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت
 بحث بغداد م2554 تحصين المجتمع ضد الجريمة  .1
 بحث االردن /جامعة الزرقاء االىمية م2442 حقوق االنسان في الشريعة والقانون  .2
المعارف المؤتمر العممي االول لكمية   .3

 الجامعة –
 بحث العراق /االنبار م2553

 بحث العراق-بيت الحكمة م25/5/255542442 الجياد في ماضي االمة وحاضرىا   .4
المؤتمر العممي حول االمن وتحديات   .5

 المستقبل
مركز البحوث والدراسات/كمية الشرطة  م2442

 بغداد
 بحث

بحث صياغة االسالم لباني  العراق-الحكمةبيت  م2442 االسالم والتفاعل الحضاري  .6
 الحضارة االنسانية

وما زال القرآن الكريم النبع الصافي   .7
 لعموم الحياة كميا 

-كمية التربية لمبنات/قسم القرأن الكريم م2444/2442/2442
 جامعة بغداد

بحث الخبرة وحجيتيا في اثبات 
نشوز المرأة بين  –الجرائم 

عقوبتا النفي  –الشريعة والقانون 
 والتغريب /دراسة موازنو 

 بحث جامعة بغداد/مركز البحوث النفسية م2440آذار سايكولوجية العنف وثقافة التطرف  .8
 بحث النفسيةجامعة بغداد/مركز البحوث  م2440آب الطب المتمم بين الواقع والخيال  .9

المؤتمر العممي الرابع لقسم القرآن   .11
 الكريم

 بحث جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات  م2449آذار

 بحث االمارات العربية-الشارقة 2449نيسان الوقف االسالمي  .11
 بحث جامعة جرش/االردن م2/2449ت/ انحسار المد االسالمي وأولويات العمل  .12
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جميورية مصر  –جامعة اسيوط  م2447آذار/ العربيةحقوق االنسان في الدساتير   .13
 العربية 

 بحث

المرأة المسممة وتحديات الوضع   .14
 العراقي 

 بحث الجامعة االسالمية بغداد م2448نيسان/

المرأة العراقية والمشاركة السياسية   .15
 االفاق والتحديات 

جامعة ديالى / مركز ابحاث الطفولة  م2448
 واالمومة 

 بحث

 بحث وحدة بحوث المرأة/كمية التربية لمبنات  م2445أذار العراقية في ظل التحدياتالمرأة   .16
 بحث الوقف الشيعي –جامعة بغداد  م2445آذار/ عدالة الحاكم واالدارة   .17
 بحث البحوث والدراسات م2445آيار مؤتمر الزىراء) عمييا السالم (االول  .18
 2449لجنة تحضيرية لمسنوات  لمبناتكمية التربية  م2445نيسان ندوة بغداد السنوية  .19

 وما بعدىا 
مرجعية الفكر االسالمي في تراث   .21

 االمام جعفر الصادق )عميو السالم(
 بحث كمية الفقو/جامعة الكوفة م2/2445ك 

جامعة ديالى/مركز ابحاث الطفولة  م2424آذار العنف المجتمعي ضد المرأة   .21
 واالمومة

 بحث

الندوة العممية/حول مناىج كميات   .22
 العموم االسالمية 

ورقة عمل +عضو المجنة العممية  جامعة كربالء  م2/2424ت
 االستشارية

المؤتمر العممي الثاني والثالث والرابع   .23
 لمركز ابحاث الطفولة واالمومة 

بحوث منشورة في كتب خاصة  جامعة ديالى م2422/2422و2445/2424
 بالمركز 

المؤتمر العممي /كمية العموم االسالمية   .24
 جامعة ديالى –

 بحث جامعة ديالى م2427

المؤتمر العممي الثاني /كمية التربية   .25
 لمبنات وابن رشد لمعموم االنسانية 

 عضو المجنة العممية كمية التربية لمبنات م2427

 مؤتمر مركز الدراسات والبحوث /  .26
 جامعة الفقو الكوفة 

 بحث جامعة الفقو/الكوفة  م2427

 بحث جامعة ديالى م2427اذار  مؤتمر كمية التربية االساسية   .27

 

 سابعًا : االنشطة العممية االخرى :

 خارج الكمية داخل الكمية ت
عضو في لجنة الترقيات العممية/كمية التربية لمبنات  

 م2448/2424
عضو لجنة الترقيات العممية المركزية لجامعة بغداد 

 م2449/2443
عضو في المجان الثقافية واالجتماعية في كمية التربية   .2

 م2424- 2552لمبنات من 
المشاركة في العديد من المناقشات لرسائل وأطاريح 

 العموم االسالمية –الدكتوراه )جامعة الكوفة 
حوث الترقيات العممية المشاركة في تقييم العديد من ب كمية التربية لمبنات –المجان التحضيرية لممؤتمرات   .2
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-ديالى-تكريت-االنبار–لجامعات القطر )الموصل 
 المستنصرية(

عضو في الييأة االستشارية لمجمة دراسات اسالمية  -  .7
 جامعة كربالء  –معاصرة 

  عضو في الييأة االستشارية لمجمة االستاذ  .0
عضو في الييأة االستشارية لمجمة الدراسات والبحوث   .9

 الكوفة 
رشحت لنيل جائزة فيصل العالمية في الفقو الجنائي   .7

 م 2422

 

 ثامنًا : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعميم 

 السنة  محل النشر اسم البحث ت
دراسة موازنة وحق المجوء  –االمان واحكامو   .1

 في المعاىدات واالتفقايات الدولية
 2553حزيران  مجمة االستاذ

دراسة  –الخبرة وحجيتيا في اثبات الجرائم   .2
 موازنة 

 م22/2444العدد  مجمة كمية التربية لمبنات

دراسة  –القسامة وحجيتيا في اثبات الجرائم   .3
 موازنة 

 م22/2442العدد مجمة كمية التربية لمبنات

 م2447 لمبناتمجمة كمية التربية  احكام نشوز المرأة بين الشريعة والقانون  .4
الوقف االسالمي ابعاد حضارية وثقافية   .5

 واجتماعية 
 م2449 مؤتمر الشارقة

حقوق االنسان في التشريع االنساني الضمانات   .6
 التشريعية والقضائية

 م2447 مؤتمر جامعة اسيوط

المناىج العممية لكميات العموم االسالمية الواقع   .7
 والطموح

 م2424 الندوة العممية لجامعة كربالء

 م2448 جامعة ديالى /مركز االمومة والطفولة تأصل الفكر االسالمي لدور المرأة السياسي  .8
حقوق المرأة المالية بين سمو التشريع والتعسف   .9

 بالتطبيق
 م2424 جامعة ديالى /مركز االمومة والطفولة

 م2448 االسالميةجامعة العموم  حقوق المرأة بين أصالة التشريع والثقافة الوافدة   .11
جامعة بغداد/كمية ابن رشد لمعمزم  البيئة وأىميتيا في الفقو االسالمي   .11

 االسالمية
 م2427

 م2427 جامعة الكوفة قراءه مستقبمية في فاعمية التضامن االنساني   .12
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 النياء التطرف بكل صوره 
دور الثقافة االسالمية في رسم العالقات   .13

 االنسانية /المواطنة انموذجًا 
 م2427 جامعة ديالى

 تاسعًا : عضوية الييئات العممية المحمية والدولية . 

 عضو المجان االمتحانية -2
  2423 – 2424عضو المجنة العممية في قسم عموم القرآن من  -2
  2423 -2424عضو لجنة السيمنار في قسم عموم القرآن من  -7

 عاشرًا : كتب الشكر , الجوائز وشيادات التقدير . 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة او شهادة ت
 منحة مالية لتفوقيا الدراسي )االولى عمى الكمية (  .1

 
 2532 كولبنكيان

 2532 بغداد –العراق ديوان اوقاف  جائزة ديوان االوقاف   .2
من جميع الندوات والمؤتمرات العممية  كتب شكر وتقدير مع الشيادات التقديرية  .3

 التي ساىمت فييا )المادة سادسًا ( 
 

 م2424 من رئيس جامعة ديالى  كتاب شكر وتقدير   .4
 –جامعة الكوفة  –من عميد كمية الفقو  كتب شكر وتقدير   .5

 كربالء
2447-
 م2424

 م2445 الجادرية –من رئيس وحدة بحوث المرأة  كتاب شكر وتقدير   .6
من عميد كمية العموم االسالمية /جامعة  كتاب شكر وتقدير   .7

 كربالء 
 م2424

 م2427 السيد وزير التعميم العالي  كتاب شكر وتقدير   .8
عميد كمية  –عميد كمية التربية ابن رشد  ( 9كتاب شكر وتقدير عدد )  .9

 التربية لمبنات 
 م2420

عميد  –جامعة الكوفة  –عميد كمية الفقة  (7كتاب شكر وتقدير عدد )   .11
 كمية التربية ابن رشد

 م2429

عميد كمية التربية  –رئيس جامعة الكوفة  (7كتاب شكر وتقدير عدد )  .11
 ابن رشد

 م2427
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 حادي عشر : الكتب المؤلفة او المترجمة . 

 سنة النشر اسم الكتاب ت
 م عمان االردن  2445 حقوق المتيم في التشريع االسالمي /دراسة موازنة   .1
اثر االنظمة االسالمية في وقاية المجتمع من الجريمة   .2

 دراسة موازنة ونظريات عمم االجرام
 م بغداد / العراق 2422

 م بغداد/العراق  2422 دراسة موازنة  –الجوانب الردعية في العقوبات الشرعية   .3

 

 

  -الثاني عشر : الكتب التي قيد االنجاز :

 كتاب منيجي لطمبة الصف الرابع –الفقو الجنائي  -2
 دراسة فقيية  –حقوق المرأة بين مجتمعي الذكورة والرجولة  -2
 الفقو المقارن دراسة في االصول والتطبيقات الفقيية  -7
 الخبرة وحجيتيا في اثبات الجرائم دراسة فقيية قانونية  -0


