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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

  د. حميد عطوان صالح عبد العلواني:       ـم ـــــــــاالســ

      

  1969/  9/  3  : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 7    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

 أصول الفقه :             صــالتـخـص

 تدريسي :       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد       الدرجة العلمية :

 الرمادي  –كلية العلوم االسالمية  –جامعة األنبار :                عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

  07903161025:         الهاتف النقال

 _yahoo.com969661Hameed@ :كتروني البريد إالل

 

 

 
 الصورة 

mailto:Hameed_196966@yahoo.com
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  يميداالكا

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 م 1997 - 1996 العلوم اإلسالمية  بغداد 

 م 2002 - 2001 العلوم اإلسالمية بغداد  الماجستير

 هالدكتورا
 

 م 2006/  2/  22 العلوم اإلسالمية بغداد 

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  - 2006/ 9/ 23 كلية العلوم اإلسالمية  مقرر القسم  1

 2014/  11/  11 كلية العلوم اإلسالمية  ممثل القسم  2

 كلية العلوم اإلسالمية رئيس القسم  3
 

25/2/2015  - 30/6/2015 

 كلية العلوم اإلسالمية ممثل القسم  4
15/10/2015-30/6/2016 

 لحد اآلن  -10/10/2016 كلية العلوم اإلسالمية ممثل القسم 5

 1017 – 2011 جامعة االنبار  مسئول اللجنة العليا للمسابقة القرآنية  6
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد اآلن  – 2006/  1/  24 االنبار  رمادي  – اإلسالميةكلية العلوم  1

 2014 – 2013 كلية اإلمام األعظم   األعظم اإلمامكلية  2

 – 9/10/2016 االنبار   اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  3

15/1/2017  

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

+ مناهج المجتهدين وتاريخ أصول الفقه   الفقه وأصوله  1

 التشريع 

 

2006 – 2007 

  2008 – 2007 + قواعد فقهية وأصولية أصول الفقه  الفقه وأصوله 2

مناهج المجتهدين وتاريخ + أصول الفقه  الفقه وأصوله 3
 التشريع

2008 – 2009 

وتاريخ مناهج المجتهدين + أصول الفقه  الفقه وأصوله 4
 التشريع

2009 – 2010 

  2011 – 2010 + التالوة والحفظ  أصول الفقه  الفقه وأصوله 5

 2012 – 2011 + قواعد فقهية وأصولية أصول الفقه  الفقه وأصوله 6

  2013 – 2012 + مقاصد الشريعة أصول الفقه  الفقه وأصوله  7

 2014 – 2013 + قواعد فقهية وأصوليةأصول الفقه  الفقه وأصوله  8

  2015 – 2014 + مقاصد الشريعةأصول الفقه  الفقه وأصوله  9

  2016 – 2015 + التالوة والحفظ أصول الفقه  الفقه وأصوله  10

  2017 – 2016 + التالوة والحفظ أصول الفقه  الفقه وأصوله  11
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال أو  األطروحة  اسم ت

 2014 – 2013 الفقه وأصوله   األصوليينأثر العطف في مسائل االستثناء عند  1

 2015 – 2014 اإلمام األعظم  العناية في شرح الوقاية  2

القسم  –حاشية القريمي على تلويح التوضيح  3

 األول

 2016 – 2015 الفقه وأصوله 

القسم  –يح التوضيح حاشية القريمي على تلو 4

 الثاني

 2017 – 2016 الفقه وأصوله 

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

نحو منهج علمي أفضل لفهم العلوم  1

 اإلسالمية 

 مشاركة ببحث  اإلسالمية كلية العلوم  2012

مهارات محكمي مسابقة القرآن  2

 الكريم

 عضو مشارك  كلية العلوم اإلسالمية 2013

النهوض بواقع الجودة في كلية العلوم  3

 اإلسالمية 

 حضور  كلية العلوم اإلسالمية 2017

أثر القيادات اإلدارية في القضاء  4

 على الفساد 

 ضور ح كلية العلوم اإلسالمية 2017

البناء الفكري السليم وأثره في تحصين  5

 المجتمع 

 حضور كلية العلوم اإلسالمية 2017

مركز الحاسوب  2013 مشروع ابن سينا االفتراضي  6

 وتكنلوجيا 

 مشاركة 

 مشاركة  مركز التعليم المستمر  2011 القيادات المتميزة في االسالم  7

دراسة وتحقيق المخطوطات  8

 العربية

 مشاركة  مركز التعليم المستمر  2011
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 1012مسئول اللجنة العليا للمسابقة القرآنية من 

 2016إلى 

 مركز االنبار أإلقرائي عضو 

عضو اللجنة التحكيم للمسابقات القرآنية في 

 الجامعة 

 عضو جمعية أحباب المصطفى 

عضو اللجنة العلمية لمجلس قسم الفقه 

 وأصوله 

 امام وخطيب جامع الصالح في الرمادي 

عضو جمعية القراء والمجودين فرع  

 االنبار 
 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

صري لجمهور المعتزلة في كتابه مخالفات أبي الحسين الب 1

 المعتمد 

 2011 األستاذ 

مجلة جامعة االنبار للعلوم  كتاب الحدود للشهاب االبدي ، دراسة وتحقيق  2

 اإلسالمية 

2009 

من كتاب "المعتمد" الحكم الشرعي التكليفي عند المعتزلة  3

 البي الحسين البصري واالثار المترتبة عليه  

 2011 مية مجلة الجامعة اإلسال

 2009 قبس العربية  األمر عند التلمساني دراسة وصفية أصولية  4

جمهور الظاهري و الخالف األصولي بين ابن حزم  5

في إمكان انعقاد  اإلجماع األصوليين  

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلسالمية

  

ثاني لكلية المؤتمر العلمي ال مفهوم اإلجماع عند اإلمام المبجل أحمد بن حنبل 6

 العلوم االسالمية .

2012 

مجلة جامعة االنبار للعلوم  أثر العطف في مسائل االستثناء عند األصوليين 7

 اإلسالمية

2014 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

1-     

2-    
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  أو الشهادة كتاب الشكر او الجائزة ت

 2013 رئاسة الجامعة  شكر وتقدير  1

 2015 رئاسة الجامعة شكر وتقدير  2

 2016 رئاسة الجامعة شكر وتقدير  3

 2013 رئاسة الجامعة  شهادة تقديرية  4

 2014 رئاسة الجامعة  شهادة تقديرية  5

 2012 عمادة الكلية  شهادة تقديرية  6

 2007 عمادة الكلية  وتقدير شكر  7

 2011 عمادة الكلية  شكر وتقدير  8

 2012 عمادة الكلية  شكر وتقدير  9

 2013 عمادة الكلية  شكر وتقدير  10

 2015 عمادة الكلية  شكر وتقدير  11

 2016 عمادة الكلية  شهادة تقديرية  12

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 نة النشرس أسم الكتاب ت

  .كتاب الحدود للشهاب االبدي دراسة أصولية وتحقيق  1

  خواص الحرص في بحار الفرض لعبد الجبار الهمذاني دراسة وتحقيق . 2

3   

4   

5   

6   
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 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية  -1

2- 

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


