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 السيرة الذاتية                         

   :الشخصيةالتفاصيل 

  : هالة احمد عبيد صالحاألسم 

 الجنسية: عرالية 

 محل الميالد :  بغداد 

     :1991-6-22تاريخ الميالد 

  اليرمون -بغداد  –العنوان : العراق 

  متزوجةاإلجتماعية الحالة :. 

 :البريد األلكترونيhala ahmed@hiuc.edu.iq 

 07703462991: الهاتف    

   

 األكاديمية: المعلومات

 في العلوم اإلسالمية : ماجستير الشهادة 

 اللمب العلمي: مدرس مساعد 

 المنصب: تدريسية 

 المسم: الدراسات اإلسالمية 

 

 –بكالوريوس كلية العلوم االسالمية ، قسم الشريعة ، الدراسة الصباحية  :األكاديمية المؤهالت

 م . 3102-3102جامعة بغداد ،  وبتقدير جيد جداً ، ومن العشرة االوائل ، لسنة 
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جامعة بغداد ، وبتقدير جيد جداً عالي لسنة  –* ماجستير شريعة / كلية العلوم االسالمية 

 م  3102-3102

 

 : البحوث 

  نشر: ة على لبول حاصلبحوث 

في مجلة الجامعة العرالية بعنوان )زبدة الفتاوى لالمام دمحم بن يوسف المرمااني  ثبح .1

 .هـــ( كتاب الوديعة (886)ت

 بحث في االحكام الشرعية الستمطاع االعضاء البشرية وزرعهاا فاي الفماال االساالمي .2

 في مجلة الجامعة العرالية.

دراسااة موضااوعية  – ذيبيااة فااي المااررن الكااريمبحااث فااي صاافة الاادعاء والاادروس الته .3

 مجلة الجامعة العرالية.

 

 :الدورات 

 المشاركة في دورات عديدة منها:

 دورة طرائك التدريس -1

 دورة صالحية التدريس -2

 دورة السالمة اللغوية -3

 دورات في التعليم األلكتروني -4

 2121شهادة الكفاءة باللغة االنكليزية من الجامعة التكنولوجية  -5
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 2121الكفاءة في الحاسوب من الجامعة التكنولوجية  شهادة -6

 المشاركة في ندوات وورش عديدة في داخل العراق وخارجال
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                                C.V  

 

Personal details: 

 

 •Name: Hala Ahmed Obaid Saleh 

Nationality: Iraqi 

 •Birthplace: Baghdad 

 •Date of Birth: 06-22-1990 

 •Address: Iraq - Baghdad - Yarmouk 

 •Marital Status: Married. 

 •E-mail: hala ahmed@hiuc.edu.iq 

• Phone: 07703462991 

 

Academic information: 

 Academic information: 

 -Certificate: Master of Islamic Sciences 

 •Academic title: Assistant teacher- 
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 •Position: Teaching- 

 •Department: Islamic Studies 

 

 Academic qualifications: Bachelor's degree, College of Islamic 

Sciences, Sharia Department, morning study - University of Baghdad, 

with a grade of very good, and from the top ten, for the year 2013-

2014 AD. 

 Master of Sharia / College of Islamic Sciences - University of Baghdad, 

with a grade of very good and high for the year 2016-2017 AD 

 

Research: 

Research approved for publication 

 • Research in the Journal of the Iraqi University entitled 

(Butter of Fatwas of Imam Muhammad bin Yusuf Al-Qarmani 

(d. 886 AH) the deposit book.) 

 • • Research on the legal rulings for the removal and transplantation 

of human organs in Islamic jurisprudence in the Iraqi University Journal. 

• Research on the character of supplication and disciplinary lessons 

in the Holy Qur'an - an objective study of the Iraqi University Journal. 
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Courses: 

Participation in many courses, including: 

 Teaching methods course - 

-Teaching aptitude cycle 

-Language safety course 

 E-learning courses - 

 -Certificate of Proficiency in English from the University of 

Technology 2021 

 - Certificate of Proficiency in Computers from the University of 

Technology 2021 

Participation in many seminars and workshops inside and outside 

Iraq. 

 

 

 

 

 

 

 

 


