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 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 
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 الذاتية السيرة
 

 

  حمد عبيد جاسم حمادي الكربولي أ:     ـم ـــــــــاالســ

    

  1970  : تاريخ الميـالد 

 متزوج    الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

       فقه المقارن ال:       صــالتـخـص

  تدريسي:        ةالوظيف

 أستاذ مساعد    لعلمية :الدرجة ا

       كلية العلوم اإلسالمية :      عنوان العمل

      العمل   : هاتف

  07807309930:      الهاتف النقال

 yahoo.com @dr_aoj  كتروني :البريد إالل
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 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

  1996   العلوم اإلسالمية        بغداد       

   2002 العلوم اإلسالمية        بغداد       الماجستير

 هالدكتورا
 

 2011 /2010 كلية الشريعة          الجامعة العراقية  

    أخرى

 

  .الوظيفيالتدرج  ثانياً: 

 

 

 

 

 الى-الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2008 -2006 االنبار جامعة-كلية العلوم االسالمية  مدير إدارة الكلية 1

 2010 جامعة االنبار-كلية العلوم االسالمية  اإلداريةمعاون العميد للشؤون  2

3    

4    

5    

6    
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  يميداالكا

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 الى حد االن                                         – 6/9/2007  االنبار                                                                                   كلية العلوم اإلسالمية      1

                            2014 /2013          االنبار                                          كلية القانون                                      2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

                         2009 – 2006 فقه العبادات + فقه االسرة قسم التفسير 1

             2010 – 2009 فقه العبادات                                                                                  سير والحديثالتفقسمي   2

               2011 – 2010 امالتعفقه الم قسم التفسير 3

              2012 – 2011 فقه العبادات + المواريث قسم التفسير والحديث 4

 2014-2013 فقه العبادات + فقه االسرة قسم التفسير 5

     2016-2015 فقه العبادات + فقه االسرة قسم التفسير 6

                            2017 -2016  تفسير آيات االحكام –فقه العبادات  قسم التفسير والحديث 7

201  
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 اآلراء الفقهية ألبي بكر الصيدالني 1
والذبائح، د الذمة، والصي في الوصايا، والجهاد، وأهل

 دراسة فقهية مقارنة -والعتقوالقضاء، 
 "دراسة فقهية مقارنة"

    

                           2016      الفقه واصوله                                       

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
نحو  المؤتمر العلمي األول 1

منهج علمي افضل لفهم 

             العلوم االسالمية

                        التحضيرية عضو اللجنة   جامعة االنبار                             2008

الندوة العلمية ما يسمى  2

 بالبيرة اإلسالمية 

              لجنة تحضيرية عضو جامعة االنبار           2008

الندوة العلمية أصول تحقيق  3

المخطوطات وحدة 

 يق واالفتاء         الدراسات والتحق

 مشارك                 جامعة االنبار    2011

 مشارك               جامعة االنبار                               2011 القيادة المتميزة في اإلسالم                               4

الندوة العلمية معامالت   5

وحدة مالية معاصرة 

      ق اإلفتاءالدراسات والتحقي

          حضور العلوم اإلسالمية  -جامعة االنبار  2011 

ندوة احكام التعاون مع           6

مجموعة معن  وحدة 

 الدراسات والتحقيق اإلفتاء                          

       حضور العلوم اإلسالمية  -جامعة االنبار   2011

     لجنة تحضيرية العلوم اإلسالمية  -جامعة االنبار   2011                      الديه بين الشرع والعرف         7

ندوة عن الخطابة و      8

مفهومها  وحدة الدراسات 

 والتحقيق اإلفتاء                           

    حضور العلوم اإلسالمية  -جامعة االنبار    2012

المؤتمر العلمي مفهوم  9

                         الوحدة      

 حضور               جامعة تكريت                                2012

 العلمي الثانيالمؤتمر  10

 للعلوم اإلسالمية      

لجنة تحضيرية     جامعة االنبار                                    2012

 مشارك            التحضيريةتحضيرية
المؤتمر العلمي اإلسالم  11

 والحياة                     

 حضور                     جامعة سامراء                                   2012
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الندوة العلمية الفساد المالي   12

 واإلداري       

           إدارة ندوة            جامعة االنبار                                      2012

 مدير الدورة السليمانية 2016 اتيجيدورة التخطيط الستر  13

الندوة العلمية القيادة   14

 اإلدارية                        

 اري  

 مشارك               جامعة االنبار                                     2016

 حضور                 جامعة االنبار                                      2016            الندوة العلمية المنهج النبوي               15

القيادة اإلدارية في القضاء       16

 والفساد اإلداري                                                     

 حضور            موقع كركوك     –جامعة االنبار      2016

ؤتمر الوقف السني دورة م  17

 تعليم                   

 حضور                   بغداد                                            2106

 مشارك                                                            االنبارجامعة    2017 دورة البيئة     18

 مشارك               جامعة االنبار                              2017 دورة اللغة العربية  19

20            

                                                                                                                                                  

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

شراف على رسائل الماجستير اال

 وبحوث طلبة البكلوريوس 

 

 

 

 تخرج المرحلة الرابعة                                                         

الدولي  التخطيط الشخصي االستراتيجي للمدرب

 السليمانية -  زياد الحسني

 

 

 انية                                السليم –زياد الحسني 

 تدريس في كلية القانون                                  

الدولي محمد  مدربدورة في التدريب العالي لل 

 أربيل                                             –القاضي 

          دورة في التصحيحات اللغوية                                 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

ماكول لحيوان األجزاء المستخبثة في ا 1

وبين معطيات  يفةاللحم عند أبو حن

 العلم الحديث 

  2015 جامعة االنبار 

2    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير كلية التربية للعلوم االنسانية    -1

 على طالب ماجستير كلية العلوم االسالمية(اشراف ) عضو لجنة مناقشة      -2

 مناقشة طالب ماجستير كلية العلوم االسالميةعضو لجنة -3  

                                                                                                                                   

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 ميد كلية العلوم االسالميةع كتاب شكر  1

                        ج/ االنبار

2007                        

                                       2010 عميد كلية العلوم االسالمية  كتاب شكر 2

      2009 رئيس جامعة االنبار                                                                وتقديركتاب شكر  3

 

         

                 2010 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير كتاب  4

               2010 رئيس جامعة االنبار                    وتقدير كتاب شكر 5

               2015       رئيس جامعة االنبار             كتاب شكر وتقدير  
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 –منشورات زين الحقوقية  – التأصيل الفقهي للقانون المدني العراقي 1

 لبنان 

2013 

2   

3   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

1- 

2- 

3-             

             

 

 

   CD سخة على  يتم تسليم ن


