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Academic Curriculum Vitae  

 

 

 

Personal Information: 

 االسم أردوان مصطفى إمساعيل
 الرتبة العلمية احلالية أستاذ مساعد

أربيل/ كلية العلوم اإلسالمية-جامعة صالح الدين  مكان العمل 
التخصص  الفقه وأصول الفقه

 الدقيق
 التخصص العام معارف الوحي والرتاث

 اهلاتف اخللوي 009647504729246
ardawanmzory85@gmail.com 

ardawan.ismael@su.edu.krd 

 الربيد اإللكرتوني

 

Education: 

 الدرجة اسم اجلامعة بلد التخرج التخصص تاريخ التخرج
األول على اجلامعة %(92)معدل   الشريعة 2006  البكالوريوس صالح الدين العراق 
االقتصاد اإلسالمي-%(91)الدراسات اإلسالمية 2009  املاجستري صالح الدين العراق 
اجلامعة اإلسالمية  ماليزيا الفقه وأصول الفقه 2015

 العاملية ماليزيا
 الدكتوراه

     
 

Employment: 

 الوظيفة جهة العمل الفرتة الزمنية

mailto:ardawanmzory85@gmail.com
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30/10/2010-2011 أربيل-جامعة صالح الدين   مقرر قسم الشريعة 
2015-22/10/2020 أربيل-جامعة صالح الدين  مسؤول شعبة ضمان اجلودة وتطويراملناهج بكلية العلوم  

 اإلسالمية
26/10/2020-15/8/2021 أربيل-جامعة صالح الدين  كلية العلوم اإلسالمية-رئيس قسم الرتبية الدينية   

12/1/2020-2022 أربيل-جامعة صالح الدين   سكرتري جملة زانكو للعلوم اإلنسانية 

15/8/2021-2022 أربيل-جامعة صالح الدين   رئيس قسم الشريعة 
 

Qualifications  

 اللغة املستوى
 الكوردية ممتاز
 العربية ممتاز
 االجنليزية ممتاز

 

Teaching experience: 

أربيل-املقررات )املواد( اليت قمت بتدريسها يف كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة صالح الدين  

 فقه املعامالت املالية الفلسفة اإلسالمية
دكتوراه -قواعد عامة يف املالية واملصرفية اإلسالمية  املنطق 

ماجستري -املالية واملصرفية اإلسالمية  املناقشة العلمية 
 اللغة االجنليزية 

 

Research and publications 

 عنوان البحث   مكان النشر بلد النشر العدد اجمللد سنة النشر

9-8 السنة الثانية 2011 العراق-أربيل  غسيل األموال يف النظام  جملة التجديد 
 االقتصادي اإلسالمي

)مشرتك( 2014 جملة جامعة املدينة العاملية  ماليزيا 8  
 احملكمة )جممع

االستثمارية للمال يف احلوافز 
 االقتصاد اإلسالمي

)مشرتك( 2014 جملة جامعة املدينة العاملية  ماليزيا 8  
 احملكمة )جممع

أثر التكنولوجيا احلديثة يف 
عرقلة تأسيس األسرة السليمة 
 وسبل معاجلتها رؤية إسالمية

)مشرتك( 2014 جهار: اجمللة الدولية  ماليزيا 6 4 
للبحوث اإلسالمية 

 واإلنسانية املتقدمة

اإلفتاء بني االنضباط واالنفالت 
دراسة أصولية حتليلية يف ضوء 

 الواقع املعاصر
)مشرتك( 2016  مقومات الثقافة اإلسالمية جملة وحدة األمة اهلند 7 السنة الرابعة 
جامعة اإلمام  -جملة املعيار اجلزائر 43  2018

 عبدالقادر اإلسالمية

الغذاء تأصيل الرقابة على 
والدواء يف ضوء الشريعة 

 اإلسالمية
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جملة الدراسات اإلسالمية  ماليزيا   2016
 والفكر

االختالف الفقهي بني املدح 
والذم: دراسة تقوميية يف ضوء 

 الكتاب والسنة
منهجية السنة النبوية يف   السعودية   

التصدي ملهددات السلم املدني: 
 الغلو والتطرف أمنوذجا

جملة زانكو للعلوم  العراق 4  2020
 اإلنسانية

منهاج اإلسالم ملناهضة خطاب 
 الكراهية:دراسة حتليلية

مقاصد إدارة األسرة يف القرآن  جملة التجديد ماليزيا 43  2018
 الكريم

جملة النور للدراسات  تركيا 18  2018
 احلضارية والفكرية

مقاصد القرآن الكريم عند 
احلضارة النورسي ودورها يف بناء 

دراسة حتليلية -والعمران
 تقوميية

جملة جامعة األمري  اجلزائر 1 35 2021
عبدالقادر للعلوم 

اجلزائر -اإلسالمية  

حاجة ذوي االحتياجات اخلاصة 
إىل تعلم القرآن الكريم وفهمه: 

 دراسة حتليلية
جملة زانكو للعلوم  العراق 2 25 2021

 اإلنسانية
رعاية نهاية حياة املريض من 

منظور األخالق اإلسالمية: دراسة 
 حتليلية تقوميية

اجمللة العاملية للدراسات  ماليزيا 1 4 2020
 الفقهية واألصولية

أثر قاعدة )العادة حمك َّمة( يف 
القانون املدني العراقي 

وتطبيقاتها: دراسة استقرائية 
 حتليلية

جملة زانكو للعلوم  العراق 6 22 2018
 اإلنسانية

اإللكرتوني يف الفقه الطالق 
اإلسالمي وقوانني األحوال 

 الشخصية: دراسة فقهية تقوميية
 
 

 

جملة زانكو للعلوم  العراق  
 اإلنسانية

التلقيح اإلجباري ضد فريوس 
(: دراسة فقهية 19كورونا)كوفيد

 حتليلية
الرياضة يف ضوء مقاصد الشريعة  جملة أديان قطر 16  2022

يف  اإلسالمية: دراسة حتليلية
 ضوء الواقع املعاصر

 

Conferences and courses attended 

 عنوان البحث اسم املؤمتر مكان املؤمتر اجلهة املنظمة تاريخ املؤمتر

األزمات االقتصادية  األردن جامعة جرش 2010
أسبابها -املعاصرة

 وتداعياتها وعالجها

األزمة االقتصادية 
املعاصرة من منظور 

 -اإلسالمياالقتصاد 
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 الوقاية والعالج
)مشرتك( 2014 جامعة صالح الدين، كلية  

 العلوم اإلسالمية
العراق-أربيل مقومات السلم االجتماعي  

قراءة إسالمية يف ضوء 
 الواقع املعاصر

أثر منهج الوسطية 
اإلسالمية يف ترسيخ السلم 

 االجتماعي
اجلامعة اإلسالمية  2015

العاملية ماليزيا، قسم 
القران والسنةعلوم   

الوحي والعلوم يف القرن  ماليزيا
 الواحد والعشرين

الوسطية من منظور 
 الكتاب والسنة

السعودية -مكة املكرمة رابطة العامل اإلسالمي 2015 تأثري وسائل اإلعالم   
اجلديد يف الشباب املسلم 

وسبل معاجلته رؤية 
 إسالمية

التطرف يف  نقض شبهات  األردن دائرة اإلفتاء العام 2016
أصل عالقة املسلمني بغري 

دراسة فقهية  -املسلمني
 تقوميية

كلية احلرب الوطنية يف  منسا  2017
 فيينا

دور علماء الدين يف 
 مواجهة التطرف

10-5-2017 املؤمتر الدولي العلمي  العراق جامعة ايشك 
 الثاني

The Impact of 
Misunderstanding 
of Sharia Texts in 

Spreading 
Terrorism 

مركز -م القرىجامعة أ 2019
 اهلدى

العمل اخلريي: مقاصده  السعودية
 وقواعده وتطبيقاتها

العمل اخلريي يف ضوء 
 مقاصد الشريعة اإلسالمية

 

 املشاركة يف املؤمترات العلمية باحلضور فقط

 عنوان املؤمتر مكان املؤمتر اجلهة املنظمة تاريخ املؤمتر

الفكر اإلسالميمنتدى  .م26-28/2/2007 العراق-أربيل   حنو قراءة معاصرة للفكر اإلسالمي 

اجلامعة اإلسالمية  .م18-19/12/2012
 العاملية ماليزيا

 National Seminar on ماليزيا
Contemporary Fiqh: Issues and 

Challenges 

اجلامعة اإلسالمية  .م9-11/10/2012
العاملية ماليزيا، املعهد 

سلمنيالعاملي لوحدة امل  

 nternational Conference on ماليزيا
Islam in Asia and Oceania: 

Historical, Cultural and Global 
Perspective 

اجلامعة اإلسالمية  .م12-13/11/2013
 العاملية ماليزيا

 International Conference on ماليزيا
Human Rights in Islam :Issues 

and Challenges 

كلّيَّة العلوم اإلسالميَّة  15-16/10/2019
 –جبامعة صالح الدَّين 

أربيل-العراق  إشارات علميَّة يف القرآن الكريم والسَّنَّة النَّبويَّة 
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أربيل مع مركز كوردستان 
لإلعجاز العلمي يف القرآن 

 والسَّنة
كلية القانون والعلوم  2019

السياسية مع كلية العلوم 
اإلسالمية جبامعة صالح 

 الدين/ أربيل

أربيل-العراق  الزملي واجتهاداته يف الشريعة والقانون 

 

 

Professional Social Network Accounts: 

https://www.researchgate.net/profile/Ardawan-

Ismael/stats/report/weekly/2023-01-01 

 

 


