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اﻻسم :هناء ﷴ حسين احمد جواد التميمي .
المواليد ١٩٦٩/١٢/٢٠:م.
التحصيل العلمي  :دكتوراه شريعة اسﻼمية  /تخصص  :فقه مقارن .
السيرة العلمية :
١٩٩١-١٩٩٠ م حصلت على البكالوريوس بالتربية اﻻسﻼمية واللغة
العربية  ،من جامعة بغداد  /كلية العلوم اﻻسﻼمية.
 ١٩٩٦-١٩٩٢ م عملت محاضرة في ثانوية اﻻمة للبنات في بغداد .
٢٠٠٢- ١٩٩٣ م عضوة في منتدى المرأة الثقافي في بغداد .
٢٠٠٦- ٢٠٠٤ م عضوة بحركة الر فاه والحرية لتنمية الموارد البشرية.
 ٢٠٠٥ م حصلت على الماجستير في الشريعة اﻻسﻼمية /تخصص فقه
مقارن .
٢٠٠٥ م التحقت بمعهد الحرب والسﻼم للصحافة ).(IWPRوعملت
مراسلة صحفية لعامين متتالين .ونشرت لي مقاﻻت اسﻼمية في جريدتي
"الوطن "و"الراي "العراقيتين .
٢٠٠٦ م تعينت في جامعة بغداد /كلية العلوم اﻻسﻼمية .
٢٠٠٩ م حصلت على اللقب العلمي " مدرس "
 ٢٠١٣ م حصلت على شهادة الدكتوراه فلسفة الشريعة .
٢٠١٦ م شغلت منصب رئيس تحرير مجلة كلية العلوم اﻻسﻼمية .
٢٠١٦ م حصلت على اللقب العلمي "استاذ مساعد ".
النشاطات العلمية :
 تقييم بحوث لمجلة كلية العلوم اﻻسﻼمية .
 المشاركة في اللجنان العلمية في كلية العلوم اﻻسﻼمية )تقييم كتب (.
 تقييم رسائل الماجستير وبحوث الترقية العلمية )خبرة علمية (.
 اشراف على طﻼب الماجستير .
 المشاركة السنوية في المؤتمرات العلمية لكلية العلوم اﻻسﻼمية
بالبحوث :
 -١القران منهج حياة :النيات واﻻعمال )٢٠١٠م(
 -٢الفقه اﻻسﻼمي بين اﻻصالة والسعة )٢٠١١م(.
 -٣المنهج اﻻسﻼمي في منع الجريمة )٢٠١٢م(.

-

 -٤المشروع الحضاري اﻻسﻼمي بين الثابت والمتغير )٢٠١٥م(
 -٥مفهوم التسامح )٢٠١٤م(
 المشاركة في المؤتمرات الوطنية .ومنها :
مؤتمر بيت الحكمة )٢٠٠٩م( في بحث  :مفهوم التسامح في اﻻديان
السماوية(.
مؤتمر مجلس النواب )٢٠٠٩م ( بحث :العنف واﻻسﻼم .
مؤتمر بيت الحكمة )٢٠١٠م( بحث :مفهوم التسامح في اﻻديان السماوية
مؤتمر بيت الحكمة )٢٠١١م( بحث :اﻻثار المترتبة على الطﻼق في
الديانات السماوية الثﻼثة .
مؤتمر مؤسسة علوم نهج البﻼغة اﻻول )٢٠١٦م( بحث :القواعد الفقهية
غير المصرح بها في عهد اﻻمام علي )عليه السﻼم ( الى واليه مالك اﻻشتر
)رضي ﷲ عنه (.

 البحوث المنشورة التنمية اﻻسﻼمية المستدامة ).(٢٠٠٨
 اراء الزبير بن العوام الفقهية .
 اﻻحكام الفقهية المستنبطة من اﻻعمال السلمية للنبي ﷴ )صلى ﷲ عليه
واله وسلم (.
 اثر اﻻغماء على تصرفات اﻻنسان )العبادات(.
 اﻻمام اﻻوزاعي المجاهد الفقيه.

