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 (CV)السيرة الذاتية
  الهيتي عبدمنتظر وديع رشيد محمود المدرس المساعد::  مــاالس               

 
 معلومات عامة اوال :

  :وانــنـعـال.1 
  : جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم علوم القران والتربية االسالميةالعمل 

 االسالمية   علوم القران والتربية :العام التخصص  

 :الفقه المقارن  التخصص الدقيق 

 :حي العمال االنبار /هيت / العنوان البريدي 
 :05616181870 نقال   

 يالبريد االكترون : mu_wa_85@yhaoo.com 

 معلومات شخصية  :.2
  عراقي سية :ـالجن                                         هيت والدة :ــمكان ال   
  A1897053  :جواز سفر                                1/1/1867لوالدة : خ اــتاري   
                                2 :عدد األطفال                    : متزوج          الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 10/5/2006 العراق االنبار  ريوسالبكالو 
 7/7/2016 العراق  االنبار الماجستير 

    هالدكتورا
  أبي حنيفة واالمام مالك  بيان الراجح من الخالف الفقهي بين االمام  :ان رسالة الماجستيرعنو

  من خالل كتاب الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني )قسم العبادات(

   : هعنوان أطروحة الدكتورا
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية
 مسؤول وحدة التخطيط والمتابعة

 
 1/11/2008 عمادة كلية التربية للعلوم االنسانية

 

6/11/2018 
 

 

مسؤول وحدة الشؤون العلمية 
 والدراسات العليا 

 

 االنسانية عمادة كلية التربية للعلوم 
1212/8/2018 

 
  

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 الفقه المقارن 2016/2017ــــــ االول ف / مناهج محدثين /المرحلة الثالثة

 لرابعةالنظم االسالمية / المرحلة ا
 

 الفقه المقارن 2018/2015ــــــ االولف / 

 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

/ / / 
   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:1
/ 
 .تقييم البحوث: 6

 

 . االهتمامات البحثية : 7
 ة بعلم الفقه مهتم بالبحثوث العلمية المختص -  
 _ البحوث العلمية المختصة بعلم اصول الفقه    
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 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المشاركة

قاعة المؤتمر في رئاسة الجامعة وقاعة   المؤتمر العلمي االول لكليات العلوم االنسانية 
 التربية واالداب كليات 

كانون االول 
2010 

 عضوا 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

بيان الراجح من الخالف الفقهي بين االمام ابو 
حنيفة واالمام مالك من خالل كتاب الحجة لمحمد 

 (الطهارة بن الحسن الشيباني)قسم العبادات
 بحث منشور  مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

في  383
23/9/2313 
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 : ثامنا : الكتب المنشورة
 تاريخ النشر جهة النشر نوان الكتابع

/ / / 
   
   
   
   
   
   
   

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

لجنة اعداد دليل كلية التربية للعلوم  
 2010/2011االنسانية للعام 

 

/ / / 

/ / / 

/ / / 

 :  ة التي نفذهاعاشرا : الدورات التدريبي
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

/ / / 

/ / / 

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

 كلية االداب  فن التحرير الصحفي 
الى  17/6/2010من 

26/6/2010 

 مركز التعليم المستمر  المخاطبات الرسمية االدارية 
الى  11/5/2010ن م

11/5/2010 
 28/12/2010 مركز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  المكتبة االفتراضية 

 5/8/2011 مركز التعليم المستمر )قاعة الجاحظ( الربا واثره في المعامالت المالية 
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 
 
 
 
 

  المهارات العامةالمهارات العامة. . 11
 

  

      

      

  

  

  

  

  
  أ.د. جمال هاشم احمد أ.د. جمال هاشم احمد                                                                               د. قيس جليل كريم د. قيس جليل كريم                                                               م. م. منتظر وديع رشيدم. م. منتظر وديع رشيد

  العميدالعميد                        رئيس قسم علوم القران والتربية االسالميةرئيس قسم علوم القران والتربية االسالمية                                                            التدريسيالتدريسي            

  1010//1111//20182018                                                                                  1010//1111//20182018                                                                                              1010//1111//20182018 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 شكر وتقدير

  

زراء د. برهم مكتب نائب رئيس الو

 للعلوم الصرفة احمد صالح
 2008 العراق 

 شكر وتقدير
 م  اإلنسانيةعميد كلية التربية للعلوم 

العراق   ا

 راق
0202 

 شكر وتقدير
 رئيس جامعة االنبار  ة كلية    

العراق 

 راق
02020200 

 م م اإلنسانية عميد كلية التربية للعلو عن الندوة العلمية  شكر وتقدير                    
العراق   ا

 راق
0200 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 مشاركة في كتابة بعض المواضيع في المجالت ومنها في  )مجلة الهيتي( مشاركات 

 0 

 99 

  

  

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

  والبور بوينتوالبور بوينت   نظام الورد    نظام الورد واإلكسل واألكسسنظام الورد    نظام الورد واإلكسل واألكسس تطبيقات الحاسوب

 ال توجد  اللغــــات األجنبية

 لعب كرة القدملعب كرة القدم الهــوايـــــــــــات


