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  9061358209061358200707  الهاتف:الهاتف:

  ::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات

 م  1986 -1985كالوريوس في العلوم اإلسالمية من كلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة بغداد سنةـ ب1

 م  1989ـ ماجستير في الفقه المقارن من كلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة بغداد سنة 2

 م . 1994بغداد سنة  ـ دكتوراه في الفقه المقارن من كلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة3

  

  

  الوظائف التي شغلها :الوظائف التي شغلها :

، مددش لددغله  1994 - 1993العددراس سددنة  -التدددريف فددي كليددة المعددارة ال امعددة فددي الرمدداد   -

 منصب نائب العميد فيها  .

ولغايدة سدنة  1994جامعة تعد  فدي ال مهوريدة اليمنيدة لم دوام مدن    -التدريف في كلية اآلداب   -

 سا لقسم الدراسات اإلسالمية فيها  .م  مش كونه رئي  2004

 ولحد اآلن . 2005جامعة األنبار منذ العام  -التدريف حاليا في كلية العلوم اإلسالمية   -

 - 2007جامعددة األنبددار للعددام  -رئيسددا لقسددم التفسددير و لددوم القددر ن فددي كليددة العلددوم اإلسددالمية  -

2008   . 

و  2009 – 2008جامعدة األنبدار للعدامين  -م اإلسدالمية رئيسا لقسم الفقه وأصوله في كلية العلدو -

2009 – 2010  . 

 .  2013إلى العام  2008مدير تحرير م لة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية لم وام من    -

  ضو هيئة تحرير م لة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية .   -

  سالمية.علمية في كلية العلوم اإلمقرر ل نة الترقيات ال   -

  ضو ل نة اال تراضات المرك ية في جامعة األنبار .   -

    

  

  البحوث المنشورة : البحوث المنشورة : 

تعددويا الضددرر المدداد  والمعنددو  الندداجم  ددن فسدد  الوربددة ج بحددي من ددور فددي م لددة كليددة   -1

 م .   2008المعارة ال امعة في العراس ـ العدد الثامن  

س الغضدبان ج بحدي من دور فدي م لدة جامعدة األنبدار مناق ة ابن القيم في د واه بعدم وقوع طال - 2

 م . 2007العدد السادس  -للعلوم اإلنسانية 

حقيقة جعل ال ارع لهادة المرأة نصف لهادة الرجل فدي إببدات الحقدوس وبعدا مدا قديف  لدى  - 3

العدددد السددابش  -لددهادتها مددن أمددور ج بحددي من ددور فددي م لددة جامعددة األنبددار للعلددوم اإلنسددانية 

2007  . 

األيمان المنعقدة بغير هللا أو صفاته  ند الفقهاء ج بحدي من دور فدي م لدة المداتمر العلمدي األو   - 4

 . 2008سنة  -جامعة األنبار   -لكلية العلوم اإلسالمية 



 -حكم ما يسمى بالبيرة اإلسالمية أو ) لراب ال عير الوالي من الكحو (  بحي م دتر  فقهدي   - 5

 م   . 2009العدد األو  -ي م لة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية طبي مش  خرين من ور ف

دحا اال تقاد بموالفة حديي إكفاء القدور للقوا دد ال در ية ـ بحدي من دور فدي م لدة الحكمدة  - 6

 في العدد الثاني واألربعين .

نبددار التأصدديل ال ددر ي لالحتفددا  بالمولددد النبددو  ال ددريف   بحددي من ددور فددي م لددة جامعددة األ  - 7

م وم ار  في الماتمر العلمي لنصرة الرسو  صدلى  2010للعلوم اإلسالمية ، العدد الوامف 

 م 2010هللا  ليه وسلم الذ  أقيم في ال امعة اإلسالمية 

مدى التناقا بين المعمو  به في  صرنا وبين ما قاله  لماؤنا األقدمون في مسألة  إببات هدال   -8

م لة ال امعة العراقية ، بغدداد ، مركد  البحدوا والدراسدات  الصوم والفرر   بحي من ور في

 هـ . 1433 –م 2012 –السنة التاسعة   رة  1ج28االسالمية   مبدأ ، العدد 

ا تراضددات إمددام الحددرمين ال ددويني  لددى المدداورد  فددي األحكددام السددلرانية ج بحددي من ددور فددي  -9

 م . 2011األو  لسنة العدد  –م لة ) جهار لمبحاا المتقدمة ( في مالي يا 

. موافقات ابن تيمية لفقه ال يعة اإلمامية فيما خالف فيه مذهب ال مهور ج بحي من ور في م لدة 10

 (.4( العدد )14م الم لد )2011جامعة القادسية في العراس 

روايات أسد بن  مرو  ن أبي حنيفة بين موالفتها لظاهر الروايدة ومرابقتهدا ألصدو  المدذهب  -11

ال امعدة العراقيدة العددد الثداني السدنة الثانيدة  –م تر  من ور فدي م لدة كليدة ال دريعة بحي  ج

 هـ  . 1433 –م 2012

 راء فقهية لا ت مدش أن أصدحابها رجعدوا  نهدا ج بحدي م دار  فدي المداتمر العلمدي الثداني  – 12

من دور  ضدمن العددد  2012ج 4ج 12 – 11نبار للفترة مدن جامعة األ –لكلية العلوم اإلسالمية 

 الثالي   ر لم لة جامعة االنبار للعلوم االسالمية الواص بالماتمر .

تعمد تأخير ن و  الحيا بتناو  العقاقير الربية   بحي من ور فدي العددد الرابدش   در لم لدة  - 13

 .2013.  2012جامعة االنبار للعلوم االسالمية 

  شورة:شورة:الكتب المنالكتب المن

 ـ محمد بن سيرين ـ حياته وفقهه ج رسالة الماجستير .1

 ـ فقه اإلمام ربيعة الرأ  ج رسالة الدكتوراه .2

أبر  لم الفلك في األحكام ال ر ية ج كتاب منه دي م دتر  مدش أ . د . م يدد محمدود جدراد أسدتا   -3

  لم الفلك في جامعة األنبار ) القسم ال ر ي من الكتاب (  .

األديان )اليهودية والمسيحية( مقارنا بالفقه اإلسالمي . كتاب منه ي لكليدة العلدوم اإلسدالمية فقه  – 4

 جامعة األنبار .   –

  

       المؤتمرات المؤتمرات 
 . 2008سنة  -جامعة األنبار   -الماتمر العلمي األو  لكلية العلوم اإلسالمية  .1

ال امعة  ماتمر العلمي لنصرة الرسو  صلى هللا  ليه وسلم الذ  أقيم فيال .2

 م 2010اإلسالمية 

 12 – 11جامعة األنبار للفترة من  –الماتمر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  .3

   2012ج 4ج

  

  ::  اجتازهااجتازهاالدورات التي الدورات التي 

  

  للعدام إلقاء محاضرات في الدورة التي أقامها مرك  التعليم المستمر في كلية العلوم اإلسالمية

 . 2013 – 2012و  2011 -2010



 وحدداد  لددى المرتبددة  2007ج4ج4 – 2007ج3ج17جتدداد دورة التأهيددل التربددو  للفتددرة مددن ا

 األولى ضمن االمتحان المقام خاللها وحصل  لى كتاب لكر من السيد رئيف ال امعة .

  2011ج3ج31الدورة التأهيلية للحاسبات في . 

  للفتدرة مدن  ة  جامعة األنباركلية العلوم اإلسالميدورة  القيادة المتمي ة في اإلسالم المقامة في

 . 2011ج3ج10 – 2011ج2ج27

  كليدة العلدوم اإلسدالمية  جامعدة األنبداردورة دراسة وتحقيق الموروطات العربية المقامة في 

 . 2011ج4ج5 – 2011ج4ج4للفترة من 

  

  المؤهالت في مجال الحاسوب :المؤهالت في مجال الحاسوب :

 2011ج3ج31نبار اجتاد الدورة التأهيلية للحاسبات في مرك  الحاسبات في جامعة اال . 

  العضويةالعضوية

    ..  عضو هيئة تحرير مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةعضو هيئة تحرير مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية    

  عضو لجنة االعتراضات المركزية في جامعة األنبار .عضو لجنة االعتراضات المركزية في جامعة األنبار .      

  عضو اللجنة العلمية لقسم الفقه واصوله عضو اللجنة العلمية لقسم الفقه واصوله 

  

  نشاطات أخرى :نشاطات أخرى :

  

سدالمية ججامعدة األنبدار الماجستير والددكتوراه فدي كليدة العلدوم اإل –تدريف طلبة الدراسات العليا  -

 وفي كلية اإلمام األ ظم ال امعة .

الم دداركة فددي بعددا الندددوات والمدداتمرات العلميددة ضددمن ن دداطات المواسددم الثقافيددة المقامددة فددي  -

جامعة األنبار ومنها   ندوة )اإلفتاء ال ر ي ضوابره ومقوماته (، وإلقداء محاضدرة ضدمن نددوة 

جامعدة األنبدار فدي  -وحرامهدا( التدي أقيمدت فدي كليدة الردب  )ما يسدمى البيدرة اإلسدالمية حاللهدا

م . والم اركة في الندوة العلمية المقامة فدي وحددة الدراسدات والتحقيدق واإلفتداء   2008 ج4ج13

جامعددة األنبددار الموسددومة )الديددة بددين ال ددرع والعددرة (  بتدداري   –فددي كليددة العلددوم اإلسددالمية 

 .     2013ج12ج31

  

سددتحداا دراسددة الماجسددتير فددي قسددم أصددو  الدددين ج كليددة ال ددريعة جامعددة تكريددت  ضددو ل نددة ا  -

 . 2011 ج11ج24في  11389ج 5بحسب األمر الودار  ب ت 

الم دداركة فددي الندددوة العلميددة )حكددم التعامددل مددش م مو ددة معددن ( التددي أقامتهددا وحدددة الدراسددات   -

   2012ج2ج1والتحقيق في كلية العلوم اإلسالمية جامعة األنبار في 

حيددادة لددرة الدددخو  ضددمن السددند ال ددريف المتصددل باإلمددام البوددار  بوسدداطة قددراءة صددحي    -

 البوار   لى ال ي  محمد صال  العبيد  إمام وخريب متقا د .

دائدرة البحدي والتردوير  –الم اركة ببحي  لمي أرسل إلى ودارة التعليم العالي والبحي العلمي   -

 ن والفلسفة( .ضمن بحوا )المرأة في الدي

 

محكمددة بددداءة هيددت بتدداري   –خبيددر  لمددي فددي قضددايا مرفو ددة الددى م لددف القضدداء اال لددى   -

  2012ج9ج9

 ال ر ية لم روع أحباب المصرفى لكفالة األيتام في الرماد  . االست ارية ضو الهيئة  

 

  

  

  العربية العربية اللغات التي يجيدها :اللغات التي يجيدها :


