
 

 

   

 

 السيرة الذاتية

 

  حسام علي حسن : الثالثي سماإل

 1965/  11/ 2بغداد    : الوالدة وتاريخ محل  

 يةبعر : القومية

 متزوج : الزوجية الحالة

  ةالعربي : اللغات

 جامعة الكفيل / قسم الشريعة  مكان العمل :

  18/8/2014 مدرس  : العلمي وتاريخ الحصول عليه لقبال 

 dr.hussam.ali@alkafeel.edu.iq :األلكتروني البريد 

 

 اللقب العلمي الذي حصل عليه

 18/8/2014تاريخ مدرس ب  

  2012/   23/12مدرس مساعد بتاريخ 

 عليها حصلت التي الشهادات

   1987العراق  –بكلوريوس  ) اقتصاد ( جامعة البصرة / كلية اإلدارة واالقتصاد. 

 ( جامعه فلسفةبكلوريوس ) 2004العراق  –الكوفة / كليه اآلداب. 

 2009العراق  – اآلداب/ كليه  الكوفة(  جامعه  ماجستير )فلسفة / فلسفة اسالمية. 

 2014 العراق –  اآلداب/ كليه  الكوفةجامعه (  دكتوراه )فلسفة / فكر اسالمي. 



 

 

 المناصب التي شغلها 

   ( 2014إلى مارس  2013مقرر قسم أصول الدين في كلية الشيخ الطوسي الجامعة  ) من أكتوبر 

   ( 2015إلى أكتوبر  2014رئيس قسم أصول الدين في كلية الشيخ الطوسي الجامعة ) من مارس 

   إلى مارس  2015معاون العميد للشؤون العلمية في كلية الشيخ الطوسي الجامعة ) من أكتوبر

2016 ) 

  وإلى اآلن ( 2016رئيس قسم الشريعة في جامعة الكفيل ) من آب 

  وإلى اآلن ( 2017مدير قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي في جامعة الكفيل ) من تموز 

 الدكتوراه عنوان اطروحه

 ( .2014التعددية الدينية عند عبد الكريم سروش  ، قسم الفلسفة ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ،)  

 عنوان اطروحه الماجستير

، قسم الفلسفة ، كلية اآلداب ، جامعة معالم العرفان عند الشيعة االمامية ) المال هادي السبزواري انموذجا ( 
 . (2009الكوفة ،) 

 مشروع التخرجعنوان 

 . (2044، قسم الفلسفة ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ،) فلسفة التاريخ عند العالمة الطباطبائي  

 المواد التي قام بتدريسها 

 علم المنطق 

 علم الكالم 

 فلسفة التصوف 

 فلسفة االخالق 

  األديان 

 علم الكالم المعاصر 

 أسس التربية 

 الدراسات العلياالمواد التي قام بتدريسها لطلبه 



 

 

----------------- 

 طالب الدراسات التي اشرف عليها 

-------------- 

 لجان مناقشه طالب الدكتوراه

---------------- 

 لجان مناقشه طالب الماجستير

-------- 

 البحوث المنشوره دوليا  

 

  براءه االختراع

 البحوث المنشوره محليا  
 

    2015التعددية الدينية المفهوم واالتجاهات   مجلة العميد 

   اشكالية الموضوع في المعرفة الدينية )مناقشة في آراء سروش(   مجلة الكلية االسالمية الجامعة

2017 

                   2018مجلة الكلية االسالمية الجامعة           التعددية الدينية ووحدة االديان 

   2020االخالق والدين ) مقاربة فلسفية في ضوء عقائد االمامية (  مجلة العميد    الصلة بين 

 

 المؤتمرات
 

 ---------  


