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 (CVالسيرة الذاتية)
 فوزي تركي خليفة عبد الكريم القيسي  أ.م.د.  االســم              

 اوال : معلومات عامة
   االنبار/الرمادي/حي اليرموك .الـعـنــوان:1 

  : نبارتدريسي في جامعة ال  العمل 
  :مقارن(شريعة وعلوم اسالمية )فقه  التخصص 
  :العنوان البريدي  
  :97929701000  نقال 
 يالبريد االكترون  : ed.fawzi.turki@uoanbar.edu.iq              
 
 .معلومات شخصية  :2
 : عراقي الجنـسية                           الرمادي /االنبار     مكان الــوالدة :   
 .......................جواز سفر:       2/7/2011            تاريــخ الوالدة :   
                                ( 9   ) عدد الطفال :                                   1من  متزوج  الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 شريعة البكالوريوس 
 البكالوريوس قانون 

 جامعة بغداد
كلية المعارف 

 الجامعة في الرمادي

 العراق
 م1891 العراق

 م2111

 مم2112 العراق جامعة بغداد الماجستير 
الجامعة العراقية  الدكتوراه

/كلة االسالمية
 الشريعة والقانون 

 العراق
 م2118

 :عنوان رسالة الماجستير                                                        . 
 في الفقه االسالمي والقانون المدني العراقي  وأحكامه  العربون  -2
 1-  تباين عقاب جريمتي القتل والسرقة في الشريعة االسالمية عن القانون الجزائي

العراقي 

 
 صورة شخصية 
 لعضو هيئة التدريس

mailto:ed.fawzi.turki@uoanbar.edu.iq
mailto:ed.fawzi.turki@uoanbar.edu.iq
mailto:ed.fawzi.turki@uoanbar.edu.iq
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....................................................................................
................................................................................... 

 مخالفات النووي للشافعي من خالل كتابه شرح صحيح  . : هعنوان أطروحة الدكتورا
 مسلم .

  
....................................................................................

.... 
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

/11/1 النبار/ الرمادي إمام وخطيب مسجد
1891- 

 
1892 

مـــــالك دائـــــم 
وتكليــــــــــــــــ  
ــــى  حســــبه ال

 2111عام 

ـــــــــــات  ـــــــــــام بواجب القي
اإلمامـــــــة والخطابـــــــة 
ـــى نهـــط الوســـطية  عل

 في المساجد

     
     
     
     
     
     
      
     

 التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : الخبرات 
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 فقه والثاني الفصل االول، حقوق النسان، حرية فقه 
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 وديمقراطية
 فقه  والثاني الفصل االول نظم اسالمية 

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

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

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
 اشراف على رسالة طالب الماجستير :اياد حميد خل  خضر الفهداوي  

الموسومه)الترجيحات الفقهيه االمام ابي اسحاق الشيرازي في كتابه المهذب في 
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 (واالمامة‘واالقامة‘االذان
 
     
 
 
 .تقييم البحوث: 4
   جيد جدا 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 1
    

 جيده جدا
 
 
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 المؤتمرالعلمي الرابع 
) فقه التعايش والتعامل في 

النظرية  –المنظور اإلسالمي 
 (                       -والتطبيق 

كلية اإلمام  /بغداد/ العظمية
  العظم

 (29-29 
كانون 
الول 
 م (2119

القاء 
 بحث

المؤتمر العلمي لمكافحة الغلو 
والتطرف الديني لديوان الوق  
السني/كلة اإلمام العظم برعاية 

 الدكتور عبد اللطي  هميم 

بغداد/ قاعة فندق فلسطين 
 مرديان
القاء  2111 

 بحث
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

احكام من احتل العراق عام 
من الكتابيين ومواليهم  2112
 واعوانهم

 مجلة المبدأ
 2111 قبول النشر

خالفة الله في الملك والحكم 
 واثارها

بحوث والدراسات مجلة ال
 2111 بول نشرق اإلسالمية

الترجيحات الفقهية لإلمام أبي 
اسحاق الشيرازي في كتابه 

الذان, واإلقامة, المهذب, في 
 واإلمامة.

الباحث : إياد حميد خل  خضر 
المشرف : أ. م. د.  الفهداوي.

 فوزي تركي خليفة القيسي.

 بيت الحكمةمجلة 

 2111 منشور

مباشرة وستمتاع االزواج وما 
 يترتب على ذلك من اثار حكمية 

تحت  
  اإلنجاز 

تحت   المشتبهات بين الغلو والتفريط
  اإلنجاز
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
دائرة الوسطية واالعتدال في  تعاملنا مع المستأمنين 

 2111 ديوان الوق  السني

الخالصة المجزية لداء مناسك 
 الحط والعمرة

 2111 الوق  السني

   
   
   
   
   

      
   
   

 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
عضو اللجان اإلمتحانية في 
المركز اإلمتحاني الخاصة 

 بجامعة النبار/فرع السليمانية 

عضو اللجنة اإلرشادية في كلية 
 التربية للعلوم اإلنسانية

رئيس لجنة اإلستالل في 
 علوم القرآن قسم

لجنة مناقشة طالب عضو  
الماجستير هاني مفلح حنشل 
رمضان العبيدي على رسالته 
الموسومة )مصطلحات الحكم 
الشرعي الصولية وأثرها في 
 اختالف الجمهور والحنفية (
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طالب  رسالة المشرف على 
إياد حميد خل  خضر  الماجستير
الترجيحات الموسومة ) الفهداوي 

الفقهية لإلمام أبي إسحاق 
 -زي في كتابه المهذب الشيرا

 (-كتاب الصالة
 )دراسة فقهية مقارنة(

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

جامعة النبار /مركز الحاسبة  الدورة التأهيلية
 9/9/2111 اإللكترونية

 29/1/2111 جامعة النبار / رئاسة الجامعة دورة التأهيل التربوي 
الدورة الـأهيلية في أنظمة وبرامط 

 الحاسوب
النبار/ مركز الحاسبات جامعة 

 11/9/2118 وتكنلوجيا المعلومات

دورة برنامط تطوير قدرات 
 التدريسيين في مجال الحاسوب

جامعة النبار / مركز الحاسبات 
وتكنلوجيا المعلومات /النبار 

 /العراق
21/1/2112 

   
   
   
   

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة الجائزة أو التقديرنوع 
 2112 الرمادي رئيس جامعة النبار كتاب شكر من رئيس الجامعة
 2112 الرمادي رئيس جامعة النبار كتاب شكر من رئيس الجامعة



 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس -كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة االنبار 
 

9 

 

 
 المهارات العامة. 2

 
 
 
 
 التوقيع التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب قيس جليل كريمد.  د. فوزي تركي خليفة  سم:اال

 عميد الكلية القرآنرئيس قسم علوم  2111/   11/11
 
 

كتاب شكر من عميد كلية التربية 
 للعلوم اإلنسانية 

 عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية
 

2112 

شكر من المين العام للمكتبة  كتاب
 المركزية

 المين العام للمكتبة المركزية
 

2112 

    
    
    

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 ورد وغيره تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات الجنبية
 العراقي/والشعر البليغالخط العربي/والمقام  الهــوايـــــــــــات


