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 (CVالسيرة الذاتية)
 د. احمد ختال مخلف حمد العبيدي  االســم              

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  ـ العمل : جامعة االنبار  
  :علوم إسالمية / فقه التخصص 
  :محافظة االنبار / قضاء هيت العنوان البريدي 
  :04453832700  نقال 
 يالبريد االكترون  : aboalharth2005@yahoo.com 
 

 .معلومات شخصية  :2
 عراقية الجنـسية :                           محافظة ديالى مكان الــوالدة :   
 A1897017 جواز سفر:                      21/11/1792تاريــخ الوالدة :    
                                (  6 ) :  والدعدد ال                            متزوج الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1779 العراق الجامعة العراقية البكالوريوس 
 2111 العراق الجامعة العراقية الماجستير 
 2116 العراق جامعة بغداد الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                     
 ي العباداتالتدارك ف                      

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
 االحكامفقه االمام ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ومنهجه في استنباط  
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

قســــم علــــوم القــــران  رئيس قسم
 والتربية االسالمية

 ادارة القسم العلمي 2117 2116

     
     
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في المواد. تدريس 1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 اصول فقه 2119-2116 أصول الفقه 
 فقه 2112-2119 فقه الجنايات
 فقه 2117-2112 فقه الجنايات
 سياسة شرعية 2111-2117 نظم إسالمية 
 فقه 2111-2117 فقه جنايات

 سيرة نبوية 2111-2111 سيرة
 حقوق انسان 2111-2111 انسانحقوق 

 فقه 2111-2111 فقه الطالق والنكاح والميراث
 فقه 2112-2111 فقه الطالق والنكاح والميراث
 فقه 2112-2112 فقه الطالق والنكاح والميراث
 فقه 2112-2112 مناهج فقهاء وفقه العبادات
 فقه 2112-2112 مناهج فقهاء وفقه العبادات

 في  الدراسات العليا :. تدريس المواد 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 فقه مقارن  2111-2111 قضايا فقهية معاصرة
  2112-2111 قضايا فقهية معاصرة
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 فقه مقارن  2112-2112 قضايا فقهية معاصرة
 فقه مقارن  2112-2112 قضايا فقهية معاصرة
 فقه مقارن  2112-2112 قضايا فقهية معاصرة

 فقه مقارن  2112-2112 القليات/ كلية االمام االعظمفقه 
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
  

االحتياط في اختالط االنساب في الفقه 
 االسالمي

-التربية للعلوم االنسانية 
 االنبار

2111 

-التربية للعلوم االنسانية  اثر الحكم الوضعي في عقود غير المكلفين
 االنبار

2112 

ابن مفلح ومنهجه االصولي في كتابه اصول 
 الفقه

كلية االمام العظم 
 الجامعة

2112 

-التربية للعلوم االنسانية  االستحسان عند االمام الكاساني
 االنبار

2112 

 
 
 .تقييم البحوث: 2

 تقييم عدد من البحوث العلمية في جامعة االنبار وجامعة تكريت وجامعة الموصل .1
 تقييم عد من بحوث المجالت العلمية .2

 
 . االهتمامات البحثية : 2
 . تقييم عدد من الرسائل واالطاريح العلمية لوزارة التعليم العالي1  
 . تقييم عدد من الرسائل واالطاريح لبعض الجامعات العراقية2   

 . المشاركة في في البحوث العلمية مع عدد من المشاركين2   
 

 المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :خامسا : 
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تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

المؤتمر العلمي االول لكليات 
التربية للعلوم االنسانية / جامعة 

 االنبار

 مشارك 2111 جامعة االنبار

المؤتمر العلمي السابع كلية 
 التربية للعلوم االنسانية 

 مشارك 2112 جامعة ديالى

ورشة عمل لمتطلبات الترقيات 
 العلمية

 مشارك 2112 جامعة االنبار

 مشارك 2112 رئاسة جامعة االنبار الورشة الخاصة بالترقيات العلمية

دور التعليم في التنشئة وبناء 
المجتمع ومناهضة االرهاب 

 والطائفية

-2112 الوقف السني 
2112 

 حضور

    

    

    
 البحوث المنشورة :سادسا : 

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
حكم خضاب الشعر في الفقه 

 االسالمي
مجلة البحوث والدراسات 
االسالمية / ديوان الوقف 

 17السني / العدد 

 2111 منفرد

حكم اموال المسلمين المسروقة 
من قبل المحتل اذا وجدت في 

 السوق 

مجلة البحوث والدراسات 
االسالمية / ديوان الوقف 

   22السني / العدد 

 2111 منفرد

حكم سب الحاكم والمسلم والكافر 
 في الفقه االسالمي

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 9االسالمية / العدد 

 2111 منفرد

السباب والدوافع لتبويب البواب 
)الكتب والموضوعات( في كتب 

المؤتمر العلمي االول لكليات 
التربية للعلوم االنسانية / 

 2111 منفرد
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 جامعة االنبار لصنائع انموذجا .الحنفية بدائع ا
 2112 مشترك مجلة كلية العلوم االسالمية االختالط ضوابطه وفوائده

أساليب تأديب الزوجة في ضوء 
 الوسائل الحديث

مجلة البحوث والدراسات 
االسالمية / ديوان الوقف 

 السني

 2112 منفرد

اثر الحكم الوضعي في عقود 
 الصبي

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

 2112 مشترك

مالمح من منهج ابن مفلح في 
 كتابه أصول الفقه

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

 2112 مشترك

االشارات الضوئية المراورية 
 وعالقتها بالمقاصد الشرعية

وعلوم مجلة الفنون والدب 
 اإلنسانيات واالجتماع

 2116 مشترك

    
 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   

 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

عضو لجنة الترقيات العلمية في  
 الكلية

2111-2112 

االمتحانية اللجنة 
2116 

لجنة مستشاري عميد كلية  
 التربية
2112 

اللجنة االمتحانية 
2119 

لجنة التكافل االجتماعي في  
 الكلية
2112 

اللجنة االمتحانية 
2112 
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 ممثل التدريسين في الكلية 
2111-2112 

اللجنة االمتحانية 
2117 

اللجنة االمتحانية   
2112 

اللجنة االمتحانية   
2116 

 البحوث لجنة استالل  
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

الدورة التاهلية للمتقدمين 
 للترقيات العلمية في الحاسوب

 2111 كلية التربية للعلوم االنسانية

   
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2119 كلية التربية للعلوم االنسانية دورة التاهيل التربوي 
 2112 كلية التربية للعلوم االنسانية دورة تعلم على السبورة الذكية

دورة التعليم االلكتروني وتطوير 
 اعظاء هيئة التدريس

  2112 كلية التربية للعلوم االنسانية

   
 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة ائزة أو التقديرنوع الج
-2111 العراق 2 رئيس الجامعة
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 2

 التوقيع التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب قيس جليل الخفاجيد.  د. احمد ختال العبيدي سم:اال

علوم القران والتربية رئيس قسم   11/11/2116
 االسالمية

 عميد الكلية

 

2112 
 6 عميد الكلية

 العراق
2119-
2112 

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 
 

 قراءات عامة
 
 

 أنشطة أخرى 
 مجاز برواية حفص وشعبة

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 وورد ، بور بوينت ، اكسل تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات الجنبية

 المطالعة ، والرياضة الهــوايـــــــــــات


