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 والعلمية السرية الذاتية
 

 الباليساني هيمن أحمد محمد د. االسم:
 م1974 | بغداد محل وتاريخ الوالدة:
 متزوج الحالة االجتماعية:
 دكتوراه  التحصيل العلمي:

 الشهادات الحاصل عليها:
-1997 اا م  ماان كةياام الالةااوم ا  اا ميمبكااالورسوف  ااي الةااإلسالم ا  اا ميم  .1

 .إلاقالال –بغداد جامالم  /1998
 /2006-2005ماان كةياام الالةااوم ا  اا ميم  اا م  الم ااار    ااي اله اا  ماجسااتيإل .2

 الالإلاق. –جامالم بغداد 
بغاداد  /2011-2010دكتوراه  ي اله   الم اار  مان كةيام ا ماام ا سنا   ا م  .3

 الالإلاق. –
 ال إلآ  الكإلس  بإلوايم حهص سن ساص . إت ا  إجازة  ي .4

 18/5/2005 تأريخ أول تعيين:
 ول على االلقاب العلمية:تأريخ الحص

 .م2006مدرف مساسد:  .1
 م.2013مادرف:          .2
 م.2018أ تاذ مساسد:  .3

 ها منذ بدء التعيين:تشغلالوظائف التي 
 بدرجااام  أربيااا   –جامالااام صااا ن الاااد ن  /موظاااي  اااي كةيااام الالةاااوم ا  ااا ميم

 م.2006وإلى  2005مالاو  م حظ   م 
 أربيا   اا م  –امالام صا ن الاد ن مادرف مسااسد  اي كةيام الالةاوم ا  اا ميم/ ج

 م.15/4/2006
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  س  الةإلسالم  ي كةيم الالةوم ا  ا ميم/ جامالام صا ن لمدرف مساسد وم إلر 
 م.6/11/2008م ولغايم 20/11/2007أربي  من  –الد ن 

  2007-2006محاضإل  ي كةيم الةغات/ قس  الةغم الالإلبيم لالام. 
 . محاضإل  ي مدر م ابن الص ن لةحد ث وسةوم 
 مستمإل  ي التدرسس بة ب أ تاذ مساسد.واآل   

 اللجان التي شارك فيها:
صا ن الةج م الالةميم ل سا  الةاإلسالم  اي كةيام الالةاوم ا  ا ميم جامالام  .1

 أربي .–الد ن
 لج م االمتحانات ال هائيم لةمإلاح  ا ولى والثانيم والثالثم والإلابالم. .2
 لج م المتابالم  سمال المؤتمإل. .3

 االت:الرسائل والبحوث والمق
 أحكام السكوت  ي اله   ا   مي )ر الم ماجستيإل(. .1
 ننإلسم ا رادة  ي اله   ا   مي )ر الم دكتوراه(. .2
باااي بكاااإل ا صااا  المالتزلاااي    اااي الالباااادات والمالاااام ت اآلراء اله هيااام الةااااذة .3

 - 4الالاادد  - 20 ااي مجةاام الجامالاام لةالةااوم ا  اا ميم/ مجةااد  م ةااور )بحااث
2016.) 

صا  بااين الةاووذ والااا ب الم باول )بحااث م ةاور  ااي مجةاام إل ا آراء  باي بكاا .4
 (.2018 - 3الالدد  - 22الجامالم لةالةوم ا   ميم/ مجةد 

)بحاث م ةاور  اي مجةام الجامالام لةالةاوم إشكاليات الهتوى  ي الواقا  المالاصاإل  .5
 (.2018 - 4الالدد  - 22ا   ميم/ مجةد 

لحاوار السا م الساد ام الالادد م الم سن الةاي  محماد  ا  الباليسااني  اي مجةام ا .6
 .2008( آب 72)

 المواد التي درستها:
 الت وة والحهظ .1
     الالبادات .2
     ا حوال الةاصيم .3
 اله   الم ار   .4
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 أصول اله   .5
 مدخ  الةإلسالم .6
 سةوم الحد ث .7
 التهسيإل .8
     الحد ث .9

 :بال اوسن ات داخ  وخارج الجامالم مي ار  ت دي  السمينارات:
    مي.وجود ال نإلسات  ي اله   ا .1
  رادة البا  م.د با رادة الناهإلة ال باالالبإلة  ي تهسيإل الال  .2
  رادة البا  م.د باقواسد  ي اله   ا   مي توه  أ  الالبإلة  ي تهسيإل الال  .3
 السكوت  ي اله   ا   مي. .4
 ال إلآنيو  جووره  وشبهاته . .5
 البدسم تالإلسهها وح ي م الا ب  يها. .6
 دة الناهإلة.تإلتب ا ثإل الةإلسي سةى ا را .7
 حك  الالم  م  الإلساء. .8
 ا رادة البا  م بين ا خ ص والإلساء. .9

(  اامي ارات لإل ااائ  الماجسااتيإل التااي كتبااا  ااي خااارج ا قةااي  10س ااد ) .10
 لغإلض الت يي .

 خ ب الالةماء  ي قاسدة "ا جإل سةى قدر المة م" .11
 سيوب ا رادة  ي اله   ا   مي .12
 ثبوت ه ل رمضا  وحك  لزوم  .13
 لوسات وأهميت   ي حياة المسة     ا و  .14
 وأ باب     الا ب  .15
 دسوى الال  نيم ون دها .16
 اله   الم ار  لةدكتور هاش  جمي تالةي ات واستإلاضات سةى كتاب  .17
 –قإلاءة م ارنم  –مواهب الالةماء  ي زكاة حةي المإلأة  .18
 ا  تاء  ي ال وازل المالاصإلةضوابط  .19
 تغيإل الهتوى موجبات  .20



 
 

4 

 السهإل بين اله   والواق مسا م  .21
 تقييم البحوث:

 بحثا   12  ت يي
 :ونشاطات أخرى  البرامج اإلذاعية

 راد و جامالم ص ن الد ن سن شهإل رمضا  المبارك.حة ات  ي  .1
 (  ي راد و روناكي.رۆشنایی قورئانبإلنامج أ بوسي بال وا  ) .2
 إل اء خطب سد دة لةجمالم .3
 إل اء دروف رمضانيم سد دة .4
 (شنەی رەمەزانحة ات  ي بإلنامج رمضاني ) .5
 م اب ت تةهزسونيم  ي سدة ق وات وإذاسات. .6

 المشاركة في المؤتمرات:
 – البندداء واالعتدددالبددد ا الامددان النورسددي مريددي امجيددال ورمددا  –مااؤتمإل  .1

 .21/12/2013 ي أربي  من قب  مالهد الالةوم ا   ميم  ي  الم ال د
مقومدددات السدددلم االجتمددداعي مدددراءة ءسددد مية فدددي  دددوء  –ماااؤتمإل الالاااالمي ال .2

ةاوم  ي أربي  مان قبا  كةيام الال 3/4/2014-1من الم ال د  -الواما المعاصر 
 م/ جامالم ص ن الد ن.ا   مي

نور النبوة مدن  –" لةالة  والث ا م تحا س وا  پەیامی پاکندوة سةميم لم نمم " .3
 12/12/2015 ي إقةي  كإلد تا / أربي   ي  – خ ل رسائل النور

 –ماااااؤتمإل المجمااااا  اله هاااااي الالإلاقاااااي لكباااااار الالةمااااااء لةااااادسوة وا  تااااااء بال اااااوا   .4
 إقةاااااي  كإلد اااااتا /أربي   اااااي – القدددددروع المعاصدددددرة ضض بطمهدددددا و دددددوا  ها

9/1/2016 
مددراءة فددي رسددائل  –طريددز ايددادة اإل مددان االشااتإلاك  ااي ورك شااوب بال ااوا  )  .5

 25/9/2016-24 ( -النور 
-22 – ملتقددددددى علمدددددداء كردسددددددتان ال دددددداني –ماااااؤتمإل ديااااااار بكااااااإل بال ااااااوا   .6

23/10/2016 
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( النصددددول والتددددراث: مددددراءات ومراجعدددداتالمااااؤتمإل الالةمااااي الاااادولي بال ااااوا  ) .7
  باالشااااتإلاك بااااين كةياااام الالةااااوم 22/2/2018-21ي أربياااا   ااااومي المال ااااود  اااا

 ا   ميم/ جامالم ص ن الد ن/ أربي   ومإلكز الزهاوي لةدرا ات الهكإلسم.
( المال ااود  اااي أربيااا  لياااومي الالمدددي واجتهاداتدددل فدددي النقدددل والقدددانون مااؤتمإل ) ض8

بين كةيم ال انو  والالةوم ا   ميم/ جامالم ص ن الاد ن   16-17/1/2019
 ي المإلكز الث ا ي. 

 الحصول على كتب الشطر:
كتااااب شاااكإل سماااادة الكةيااام بسااابب ال ياااام بوظيهااام التااادرسس بةاااك  كامااا  وسةاااى  .1

 .6/12/2012ال حو المطةوب  بتارس  
ع و  اااي مةاااإل  ممتدددااسماااادة الكةيااام بسااابب الحصاااول سةاااى درجااام كتااااب شاااكإل  .2

 .2013-2012الجودة ال وسيم لةس م الدرا يم 
ع و  اااي مةاااإل  ممتددداام بسااابب الحصاااول سةاااى درجااام كتااااب شاااكإل سماااادة الكةيااا .3

 .2014-2013الجودة ال وسيم لةس م الدرا يم 
كتااااب شاااكإل سماااادة مالهاااد الالةاااوم ا  ااا ميم بسااابب ت ااادي   ااامي ار  اااي المالهاااد  .4

 .10/5/2014بتارس  
كتاب شكإل رئا م الجامالام بسابب الادور الهالاال  اي التالةاي  المسامإل والحصاول  .5

ودة ال وسياااام  اااي التالةااااي  لةسااا م الدرا اااايم  ااااي مةاااإلوع الجااا ممتددددااسةاااى درجااام 
2014-2015. 

ضاامن شااهادة ت ااد إل ماان سمااادة الكةياام لةاادور الهالااال  ااي خدماام الالةاا  و  باا   .6
 .2016-2015مةإلوع الجودة ال وسيم لالام 

شهادة شكإل وت د إل مان قبا   ايادة وزساإل التإلبيام وا وقااب لةمةااركم  اي إساادة  .7
ضااااامن بإلناااااامج التطاااااوسإل والت ميااااام  تاااااوليي وتطاااااوسإل م ااااااهج المااااادارف الد  يااااام

 لةم اهج.
باارزاني بم ا ابم مإلا اي  التكاإلس  نێچیر  مان رئايس الحكومام  وت د إل كتاب شكإل .8

28/3/2019. 
كتاااااب شااااكإل وت ااااد إل ماااان رئاااايس الجامالاااام بم ا اااابم ت اااادم الجامالاااام  ااااي الإلاناااا   .9

 .6/1/2019الالالمي لةجامالات  ي 
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 اللغات التي أعرفها
 ا نكةيزسم: متو ط. -3   الإلبيم: بامتيازال -2: بامتياز    لغم ا م -1


