
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 
 
 

 

ــاالســ -1     أيمن عبد القادر عبد الحليم احمد:    ـم ـــــــ

  1979 : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

   علوم اسالمية / فقه:         صــالتـخـص

 ذ جامعياستا:       ه ــــــالوظيف

 مدرس    الدرجة العلمية :

      جامعة االنبار:      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

  07808915315:     الهاتف النقال

 iSl.aymanaa@UOanbar.edu.iq كتروني :البريد إالل
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  درجة العلمية ال

 بكالوريوس
 

 2001 الفقه واصوله الجامعة العراقية

 2004 الفقه واصوله الجامعة العراقية الماجستير

 هالدكتورا
 

 2009 الشريعةوالقانون الجامعة العراقية

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2005اول تعيين  لتعليم التقني المنصورا هيأة التعليم التقني 1

 2017 - 2006 جامعة االنبار استاذ جامعي 2

3    

4    

5    

6    



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2017 - 2006 االنبار كلية العلوم االسالمية  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 حفظ قرآن وحديث  الفقه واصوله 1

 2007 حفظ قرآن وحديث + اعالم الفقه واصوله  2

 2008 احاديث االحكام  العقيدة والفكر 3

 2009 فقه معامالت دة والفكرالعقي 4

-20010-2009 منهج بحث العقيدة والفكر 5

 2011-2010 منهج بحث التفسير وعلومه 6 20011-20

  2013 فقه عبادات  الفقه واصوله 7

-2015 -2014 منهج بحث الفقه واصوله 8

 2017 منهج بحث الفقه واصوله 9 2016

 2017 حفظ قرآن وحديث الفقه واصوله 10



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )مساً: خا 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 -كلية العلوم االسالمية 2011 مجموعة شركات معن 1

 رمادي

لجنة دراسة 

 المشروع
 مشارك -كلية العلوم االسالمية 2010 تحقيق فن المخطوطات  2

 حضور -كلية العلوم االسالمية 2008 مؤتمر الكلية االول 3

 بحث -كلية العلوم االسالمية 2012 مؤتمر الكلية الثاني  4

دارية في اثر القيادات اال 5

القضاء على الفساداالداري 

 والمالي الفاسدة

 لجنة تحضيرية -كلية العلوم االسالمية 2017

 حضور -كلية العلوم االسالمية 2017 ورشة عمل 6

 حضور -كلية العلوم االسالمية 2017 ورشة عمل لضمان الجودة 7

ندوة المخدرات واثرها على  8

 المجتمع

 حضور -ةكلية العلوم االسالمي 2016

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 المشاركة في عدة دورات  تنظيم دورات للتعليم المستمر 

  المشاهدة واالشراف على المطبقين 

  االشراف على بحوث التخرج

المشاركة في العديد من اللجان العلمية 

 واالدارية

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2013 مجلة االمام االعظم رسالة في جواز العمرة في أشهر الحج البن بيري الحنفي 1

القول الكافي والجواب الشافي، علي بن عبد القادر  2
 الطبري الشافعي

 
 

 

 -مجلة دار العلوم 

 مصر

2017 

مجلة كلية العلوم  األثر االقتصادي لوقف أدوات اإلنتاج 3

 رمادي-االسالمية

2012 

من الفوارق الفقهية بين الحرة واالمة في بعض  4

 احمسائل النك

مجلة كلية العلوم 

 -االسالمية

2010 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 دورة أحكام التالوة   -1
 دورة القيادة المتميزة في اإلسالم - 2
 دورة علم المواريث  - 3

 دورة في فن وتحقيق المخطوطات  - 4
   ورة الهدف االستراتيجي الشخصي د  - 5

 2017العربية دورة في سالمة اللغة   - 6
  2017دورة في علم تطبيق الحاسوب  - 7

  2006دورة التاهيل التربوي لصالحية التدريس   – 8

 شهادة اكاديمية سفراء التنمية العالمية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي – 9

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة مانحة الجهة ال كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

شهادة كفاءة في الدورة التأهيلية في  1

  2017الحاسوب 

 

جامعة  –مركز الحاسوب 

 االنبار

2017 

شهادة تخرج في دورة علم  2

 المواريث

جامعة -مركز التعليم المستمر

 االنبار

2011 

شهادة تخرج دراسة وتحقيق  3

 المخطوطات العربية ةاالسالمية

ة جامع-مركز التعليم المستمر

 االنبار

2011 

كتاب شكر من مدير مركز التعليم  4

 المستمر

جامعة -مركز التعليم المستمر

 االنبار

2011 

 2010 رئيس جامعة االنبار شهادة تقديرية وكتاب شكر 5

ادارة جامع هيت الشرقي  شهادة تقديرية 6

 للمسابقة السنوية

2012 

 2013 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 7

 2006 مركز الحاسبة االلكتروني متحان الكفاءة بالحاسوبشهادة ا 8

مركز الحاسبة االلكتروني  شهادة مشاركة  9

 لعدة انظمة

2006 

عميد كلية العلوم االسالمية  شكر وتقدير 10

 رمادي

2013 

شكر وتقدير حكم التعامل مع  11

 مجموعة معن

عميد كلية العلوم االسالمية 

 رمادي

2012 

آخر للجهود المبذولة شكر وتقدير  12

 الداء االمتحانات

عميد كلية العلوم االسالمية 

 رمادي

2012 

المركز العراقي لالبداع  شهادة اتمام دورة 13

 والتطوير

2016 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

1- 

2- 

3-             

   CD يتم تسليم نسخة على  


