
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 
 

 السيرة الذاتية
 

 
 

 
ـــم    : أ.م.د. عبد مخلف جواد حسين الفهداوي  االســـــــــ

  م1/1/1967:  تاريخ الميـالد 
 متزوجالحالة الزوجية : 

 :   فلسفة في الشريعة  العام   التـخـصــص
 :   فقه مقارن الدقيقالتـخـصــص 

 أستاذ مساعدالدرجة العلمية الحالية : 

 م9/1/2013ليها :      تاريخ الحصول ع
 الحالية : رئيس قسم الفقه واصوله الوظيفــــــه    

 :       جامعة األنبار/ كلية العلوم اإلسالمية/ قسم الفقه وأصوله   عنوان العمل
 07901699902:         الهاتف النقال

   yyaahhoooo..ccoomm6677DDrr..aabbeedd@@البريد إاللكتروني     
 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الحصول عليها الكــليــــة  الجامعة  الشهادة العلمية 

 بكالوريوس
 

  1993   العلوم اإلسالمية بغداد

  2001   العلوم اإلسالمية  بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

  2006   العلوم اإلسالمية  بغداد

    أخرى

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .       

 

 الى -الفترة من  جهة العمل العنوان الوظيفي ت

1    

2    
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  يميداالكا

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 

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

 2007لحد  2003من  المستنصرية كلية االداب 1

 لحد االن 2007من  األنبار كلية العلوم اإلسالمية 

 

 الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

o  2004-2003 علوم القرآن قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب   

o  2005 -2004 علوم القرآن قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب 

o  2006-2005 علوم القرآن  قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب 

o  2007-2006 علوم القرآن ة اآلدابقسم اللغة العربية/ كلي 

o    قسم الفقه وأصوله/كلية العلوم

 االسالمية
 2008-2007 فقه الجنايات 

o   2009-2008 فقه الجنايات قسم الفقه وأصوله 

o    2010-2009 فقه الجنايات  قسم الفقه وأصوله 

o   2011-2010 فقه الجنايات قسم الفقه وأصوله 

o   2012-2011 اياتفقه الجن قسم الفقه وأصوله 

o   2013-2012 فقه الجنايات قسم الفقه وأصوله 

o    _قسم الفقه وأصوله_ قسم التفسير

 قسم الحديث_ قسم العقيدة
 2014-2013 _ فقه األسرة فقه الجنايات 

o   2015-2014 فقه النكاح _ فقه املعامالت/ املاجستير –فقه الجنايات   قسم الفقه وأصوله 

o   2016-2015 فقه النكاح _ فقه املعامالت/ املاجستير – فقه الجنايات قسم الفقه وأصوله 

o   2017-2016 فقه النكاح _ فقه املعامالت/ املاجستير – فقه الجنايات قسم الفقه وأصوله 
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 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: 

 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1 

أحكاام الياد  ال الدباادات  ستير بعنوان )رسالة ماج
 (دراسة  قهية مقارنة

 2015-2014 قسم الفقه وأصوله 

2 
رسالة ماجستير بعنوان ) مسائل الحج عند البيهقي 
من خالل كتاب مختصرر خالييراا البيهقري للخمري 

 دراسة يقهية مقارنة (

 2017ـ  2016 قسم الفقه وأصوله

 

 

 

 العلمية التي شارك فيها.سادساً: المؤتمرات والندوات  

 

 نوع المشاركة  مكان أندقادها السنــة  الدنوان  ت

) بحث / بوستر 
 حضور(

العلؤوم الرؤرعية  ؤال االر ؤاا أصؤالة مؤتمرر   1

 ومجددا(
4/4/2008 

جامعة االر اا / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الرمادي

 عضوا اللجنة

 

الندوة بعنوان  أم املتمنين عائرة اض ي  2

 عنها امز للعلم والعفاف( هللا
22/2/2011 

جامعة االر اا / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الرمادي
 حضوا

ؤؤة  3 ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤادة االداا ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤوان  القيؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤدوة بعنؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ النؤ

 10/4/2016 ومقوماتها  ال املنظوا االسالمي(
جامعة االر اا / كلية العلوم 

 حضوا اإلسالمية/ الرمادي

ؤؤة  4 ؤ ؤ ؤؤؤوي ومربيؤ ؤ ؤؤنية الن ؤ ؤ ؤ ؤؤؤوان  املؤ ؤ ؤؤؤدوة بعنؤ النؤ

 جيل الواعال(ال
23/4/2016 

جامعة االر اا / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الرمادي
 حضوا

ؤؤال املنظؤؤوا االسؤؤؤالمي  5  –التيجيؤؤر القسؤؤري  ؤ

 13/5/2016 العراق املعاصر ارروذجا
 جامعة الفلوجة 

 حضوا كلية العلوم االسالمية 

 الجدول(( ))يمكن استخدام ورقة ملحقة يي حالة كون المشاركة اكثر من المذكور يي
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 سابدا : األنشطة الدلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2010 -2009و 2009 -2008مستول األاشاد  ال الكلية لألعوام 
خبرة علمية لرسالة ماجستير من كلية االمام األعظم 

 .28/12/2015 ل  23الجامدة حسب كتابهم 

 2010-2009و 2009-2008عضو مجلس قسؤم الفقؤه وأصؤوله 

   2011-2010و

خبرة علمية لرسالة ماجستير من كلية االمام األعظم 
 30/8/2016 ل  8الجامدة حسب كتابهم 

ؤؤنة  ؤؤم الفقؤؤؤه وأصؤؤؤوله لسؤ ؤؤد حؤؤؤد اآلن حسؤؤؤ   2015ائؤؤؤقس قسؤ والؤ

 30/5/2016 ال  1212األمر الجامعال 

جامدة  -تقييم بحوث ترقية من كلية التربية للبنات 
الددد  األنبارحسب كتاب رئيس لجنة الترقيات الدلمية ذي

 .29/12/2015 ل  7
ؤؤنة  ؤؤم الفقؤؤؤه وأصؤؤوله لسؤ ؤؤة العلريؤؤة لقسؤ ؤؤا  2015ائؤؤقس اللجنؤ ومؤ

 بعدها 

النجاح  ل دورة األخطاء الشائدة  ل اللغة الدربية 
مها مركز طرائق وأصول المخاطبة الرسمية التل أقا

 /30/1 - 23التدريس والتدليم المستمر للفترة من من 
 ل  22حسب األمر الجامدل ذي الددد  20017

1/2/2017 

عضؤؤو اللجنؤؤة العلريؤؤة املركز ؤؤة لكليؤؤة العلؤؤوم االسؤؤالمية حسؤؤ  

  2/3/2016 ال  201األمر األدااي 

حاصل على شهادة التخطيط  الشخصل الستراتيجل الذي 
 – 25كز الدراقل للبداع والتطوير للفترة من أقامه المر

 .2016ايار  28

حس  األمر  2015عضو اللجنة االمتحارية املركز ة لسنة 

 13/8/2015 ال 492االدااي 

حاصل على شهادة تأهيلية تقديرية بطرائق التدريس التل 
 –أقامها المكتب االستشارات التربوي  ل كلية التربية 

 .2002 /7/  29 – 13ترة من الجامدة المستنصرية للف

عضؤو   ؤال اللجنؤؤة املركز ؤة إل ت ؤؤاا وق ؤول رل ؤؤة الدااسؤات العليؤؤا 

 2016 /17/5 ال  437حس  األمر االدااي 

حاصل على شهادة الكفاءة بالحاسبات من المكتب 
 –مركز الحاسبة االكترونية  ل كلية اللغات   -االستشاري
 جامدة بغداد

ؤ ؤ ؤ ؤؤؤر عضؤؤؤو اللجنؤؤؤة املركز ؤؤؤة ال ت ؤ ؤؤة الق ؤؤؤول امل اشؤ اا وق ؤؤؤول الةل ؤ

 2016 /20/9 ال  657حس  األمر الجامعال

حاصل على شهادة الكفاءة بالحاسبات من المكتب 
 –االستشاري لخدمات الحاسبات   ل كلية الحاسوب 

 جامدة األنبار.

عضؤو لجنؤؤة مناقرؤؤة اسؤؤالة ماجسؤؤتير للةالؤؤ  لؤؤتي منؤؤادي ع ؤؤال 

 .2014 /25/10 ال  390باألمر االدااي 

 

ؤؤؤ  هللا  ؤؤؤوا وهؤ ؤؤة رؤ ؤؤتير للةال ؤ ؤ ؤؤالة ماجسؤ ؤ ؤؤة اسؤ ؤؤة مناقرؤ ؤ عضؤؤؤو لجنؤ

 .2015 /2/11 ال 1015حرادي باألمر االدااي 

 

ؤؤد  ؤ ؤؤؤدة حريؤ ؤؤة واجؤ ؤ ؤؤتير للةال ؤ ؤ ؤؤالة ماجسؤ ؤ ؤؤة اسؤ ؤ ؤؤة مناقرؤ ؤ عضؤؤؤو لجنؤ

 .2014 28/1/2016 ال  93أحرد باألمر االدااي 

 

عضؤو لجنؤؤة مناقرؤة اسؤؤالة ماجسؤتير للةالؤؤ  منيؤل رلؤؤ  ع ؤؤ ي 

 .2016 /20/20  ال 368باألمر االدااي 
 

عضؤو لجنؤؤة مناقرؤؤة اسؤؤالة ماجسؤتير للةالؤؤ  أحرؤؤد اجؤؤ  ع ؤؤد 

 .2016 /24/7 ال  548الرزاق باألمر االدااي 
 

مقيؤيم بحؤوت مرقيؤؤة  ؤال كليسنؤؤا حسؤ  كتؤاب ائؤؤقس لجنؤة ال رقيؤؤات 

 .2016 /6/12 ال  /75ذي العدد 
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والمجتمع أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية  ى مجال التخصص لخدمة البيئة  

 التدليم .

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 تاسدا: عضوية الهيئات الدلمية المحلية والدولية . 
✓      

✓    

  

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

كتاب الشكر او الجائزة أو  ت

 الشهادة
 السنة الجهة المانحة 

 19/10/2008 عريد كلية االدااة واالقتصاد/ جامعة االر اا مقديركتاب شكر و  1

 30/6/2015 عريد كلية العلوم االسالمية/ جامعة األر اا كتاب شكر ومقدير 2

 1/2/2016 عريد كلية العلوم االسالمية/ جامعة األر اا كتاب شكر ومقدير 3

 9/3/2016 ر ااعريد كلية العلوم االسالمية/ جامعة األ  كتاب شكر ومقدير 4

 4/10/2016 ائقس جامعة االر اا  كتاب شكر ومقدير  5

  25/4/2017 عريد كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة  كتاب شكر ومقدير   6

7        

8         
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 حادي عشر :البحوث المنشورة . 

 

 سنة النشر عنوان البحث ت

o  
 ية مقاارةأحكام املس وق  ال الصالة دااسة فقه 

جامعة  –مجلة كلية العلوم االسالمية 

 2010لسنة  25بغداد العدد: 

o   فقه االمام ابي رصر  ابن الص اغ الرافعال  ال الةهااة دااسة فقهية  مقاارة من

  الل كتاب حلية العلراء.

مجلة جامعة األر اا للعلوم االسالمية 

 .2011لسنة  12العدد: 

o  
 فقهية مقاارةفقه أبي يحيى ال لخال دااسة  

مجلة االستاذ مصداها كلية التبية ابن 

لسنة  185جامعة بغداد العدد:  -اشد

2011. 

 

 ثانل عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 ثالث عاشر: االسهامات الدلمية االخرى. 

 السنة نوع اإلسهام الدلمل  دلمية االخرىاالسهامات ال ت

1    

2    

 

 رابع عاشر: المناصب اإلدارية التل شغلها.  

 

 الفترة مكان الدمل  المنصب ت

 جامعة االر اا /كلية العلوم اإلسالمية ائقس قسم الفقه وأصوله  .1
30/6/2015 

 والد حد اآلن 

 

 خامس عشر :اللغــات التل تجيدها . 
✓              
✓              
✓  

 

   CD يتم تسليم نسخة على  
  


