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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  معة الجا الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1986 -1985 العلوم اإلسالمية  بغداد

 1989 العلوم اإلسالمية بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 1994 العلوم اإلسالمية بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 كلية العلوم اإلسالمية –جامعة األنبار  تدريسي 1

 ااإلسالمية 

 ولحد االن 2005

2    

3    

4    

5    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 1994 -1993 كلية المعارف الجامعة الرمادي -كلية المعارف الجامعة  1

 2004 -1994 اليمن –جامعة تعز  كلية اآلداب 2

 ولحد اآلن 2005 جامعة األنبار الرمادي -كلية العلوم اإلسالمية  3

 2014 -2012 كلية االمام األعظم  الرمادي -كلية اإلمام األعظم  4

5    

6    

7    

8    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2007 - 2006 التفسير وعلوم القرآنالتفسير  1

 ولحد األن – 2012 الفقه وأصوله علم الفلك  2

 2016- 2014 الفقه وأصوله  علم األديان  3

 2016-2012 الفقه وأصوله  فقه المواريث 4

 2017- 2016 الفقه وأصوله قواعد فقهية وأصولية  5

 2014- 2011 الماجستير  –الفقه وأصوله  مناهج المجتهدين  6

 2017- 2016 الماجستير –الفقه وأصوله  االقتصاد اإلسالمي 7
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2012 الماجستير -الفقه وأصوله  أرحام النساء وما يتعلق بها من أحكام 1

 2014 الماجستير -الفقه وأصوله  ريفقه اإلمام محمد بن الفضل البخا 2

 2016 الماجستير -الفقه وأصوله  األقوال التي وصفها ابن عبدالبر بالشذوذ 3

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشاركة ببحث جامعة االنبار  2008 ؤتمر األول للكليةالم 1

مؤتمر نصرة الرسول صلى  2

 هللا عليه وسلم

 مشاركة ببحث الجامعة العراقية 2010

 مشاركة ببحث جامعة االنبار 2012 المؤتمر الثاني للكلية 3

4     

5     

6     

7     
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية ةداخل الكلي

  

 

 

أقامها مركز التعليم المستمر في كلية 

  2011 -2010العلوم اإلسالمية للعام 

 . 2013 – 2012و

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

الناجم عن فسخ تعويض الضرر المادي والمعنوي  1

 الخطبة

 2008 مجلة كلية المعارف

مجلة جامعة األنبار  مناقشة ابن القيم في دعواه بعدم وقوع طالق الغضبان 2

 للعلوم اإلنسانية

2007 

حقيقة جعل الشارع شهادة المرأة نصف شهادة الرجل  3

في إثبات الحقوق وبعض ما قيس على شهادتها من 

 أمور

مجلة جامعة األنبار 

 للعلوم اإلنسانية

2007 

مجلة المؤتمر العلمي  األيمان المنعقدة بغير هللا أو صفاته عند الفقهاء 4

األول لكلية العلوم 

جامعة  -اإلسالمية 

 األنبار

2008 

حكم ما يسمى بالبيرة اإلسالمية أو ) شراب الشعير  5

 الخالي من الكحول(  

مجلة جامعة األنبار 

 م اإلسالميةللعلو

2009 

دحض االعتقاد بمخالفة حديث إكفاء القدور للقواعد  6

 الشرعية

 2010 مجلة الحكمة

مجلة جامعة األنبار  التأصيل الشرعي لالحتفال بالمولد النبوي الشريف 7

 للعلوم اإلسالمية

2010 

مدى التناقض بين المعمول به في عصرنا وبين ما  8

ألة  إثبات هالل الصوم قاله علماؤنا األقدمون في مس

 والفطر

 2012 مجلة الجامعة العراقية

اعتراضات إمام الحرمين الجويني على الماوردي في  9

 األحكام السلطانية

مجلة ) جهار لألبحاث 

 المتقدمة ( في ماليزيا

2011 

موافقات ابن تيمية لفقه الشيعة اإلمامية فيما خالف فيه  10

 مذهب الجمهور

سية مجلة جامعة القاد

 في العراق

2011 

روايات أسد بن عمرو عن أبي حنيفة بين مخالفتها  11

 لظاهر الرواية ومطابقتها ألصول المذهب

 –مجلة كلية الشريعة 

 الجامعة العراقية

2012 

مجلة جامعة االنبار  آراء فقهية شاعت مع أن أصحابها رجعوا عنها 12

للعلوم االسالمية 

 الخاص بالمؤتمر

2012 

مجلة جامعة االنبار  تأخير نزول الحيض بتناول العقاقير الطبية تعمد 13

 للعلوم االسالمية

2013 

ضوابط المالكية في النوازل تؤسس للمنهج الوسطي  14

 المعتدل في النظر واإلفتاء

مقبول للنشر في مجلة 

جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية

2016 
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 .ولية الهيئات العلمية المحلية والدعضوية  :تاسعا 

    عضو هيئة تحرير مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية -1

 عضو لجنة التظلمات المركزية في جامعة االنبار   -2

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

كتاب شكر لحصولي على المركز  1

 في الدورة التربوية التاهيليةاألول 

 2007 رئيس الجامعة

كتاب شكر للجهود المبذولة في  2

 اللجنة االمتحانية

 2009 رئيس الجامعة

كتاب شكر للجهود المبذولة في  3

 اللجنة االمتحانية 

 2010 رئيس الجامعة 

كتاب شكرا للجهود المبذولة في  4

 المؤتمر العلمي الثاني في الكلية 

 2012 امعةرئيس الج

كتاب شكر للجهود المبذولة  5

 للنهوض بالجامعة 

 2013 رئيس الجامعة 

كتاب شكر للمشاركة بالندوة  

 العلمية في كلية المعارف 

 2017 عميد كلية المعارف

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2012 أثر علم الفلك في األحكام الشرعية  1

 2012 علم األديان 2

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية-1

   CD يتم تسليم نسخة على  


