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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 إبراهيم على هللا جوير حسين القيسي                                    :       ـم ـــــــــاالســ

  1/7/1955: تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 9    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم.  :   الديـــــــــــانة

     فقه مقارن:         صــالتـخـص

 تدريسي:        ةالوظيف

  أ. م. د.     الدرجة العلمية :

  كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة األنبار.:     عنوان العمل

      07814468600العمل   :    هاتف

 07814468600:         الهاتف النقال

 isi.ebrahimmag@uoanbar.edu.iq كتروني :البريد إالل

 

 

 

 
 

 

 الصورة 
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 .لمية أوالً : المؤهالت الع 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1980-1/10/1979 الفقه المستنصرية

 24/12/1998 العلوم االسالمية بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 24/1/2005 العلوم االسالمية بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 18/11/1981  نبارتربية محافظة اال مدرس 1

 30/10/2005 الجامعة االسالمية بغداد مدرس 2

3    

4    

5    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2014_2005 الجامعة اإلسالمية, بغداد كلية الفقه وأصوله 1

 2017_ 12/2/1014 جامعة األنبار لية العلوم اإلسالميةك 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2011 /2010 حقوق اإلنسان والمكتبة كلية الفقه وأصوله 1

 كلية الفقه وأصوله 2

 أصولهكلية الفقه و

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

 2012 /2011 مادة الصرف

 كلية الفقه وأصوله 3

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

 2013 /2012 الفقه المقارن/ الحدود

 كلية الفقه وأصوله 4

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

 2014 /2013 حكامأحاديث األ

 كلية الفقه وأصوله 5

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

أيات األحكام ومنهج البحث العلمي/ 

 الماجستير

2014/ 2015 

 كلية الفقه وأصوله 6

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

 2016 /2015 تفسير آيات األحكام

 ية الفقه وأصولهكل 7

 كلية الفقه وأصوله

 كلية الفقه وأصوله

 2017 /2016 فقه األديان وتفسير آيات األحكام
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

الوالية الخاصة أولى من الوالية  1

 العامة

 2011/2012 الجامعة اإلسالمية بغدادالفقه/ 

اطروحة دكتوراه  2

مخطوطة)المجتبى شرح 

 القدوري(

 2012/2013 الجامعة اإلسالمية بغداد

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

تر ) بحث / بوس

 حضور(

مؤتمر: دور التعليم في التنشئة  1
وبناء المجتمع ومناهضة 

 اإلرهاب والطائفية

السني ديوان الوقف  7-8/11/2015
 بغداد

 حضور

المالية في  تمؤتمر: التعامال 2
األسواق والمصارف العراقية) 

 دراسة ميدانية(

19-20/3/ 
2012 

الجامعة العراقية/ كلية 
 الفقه وأصوله.

في  بحث الربا
 الصيرفة

أسباب الطالق في محافظة  3
 األنبار)أنموذجا(

 ورشة عمل الجامعة العراقية 4/1/2011

أثر القيادات اإلدارية في  4
القضاء على الفساد اإلداري 

 والمالي

كلية العلوم  28/12/2016
 اإلسالمية/جامعة األنبار

 حضور

طرائق استثمار تقييم األداء  5
واقع األلكتروني بما يخدم ال

كلية العلوم  26/12/2016
 اإلسالمية/جامعة األنبار

 حضور
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 التعليمي

البناء الفكري السليم وأثره في  6
 تحصين المجتمع

كلية العلوم  2017 /1/3
 اإلسالمية/جامعة األنبار

 حضور

 حضور الشريعة 5/4/2011-4 مؤتمر قضايا فقهية معاصرة 7

مؤتمر علمي لطلبة الكلية  8
تحت شعار بالمنهج العلمي 

 ترسم مستقبل العراق

 حضور الشريعة 3/5/2011

ندوة علمية لطلبة المرحلة  9
 الرابعة

 حضور الشريعة 9/5/2011

ندوة التعليم االسالمي بين  10
 الواقع والطموح

 حضور الشريعة 16/11/2011

ندوة التكييف الفقهي  
 للمستجدات

 حضور الشريعة 21/12/2010

ندوة حكم التصرف بالبدن في  
 ضوء الشريعة االسالمية

 حضور الشريعة 15/12/2011

 ندوة وقفات مع االصطالحات 

 الفقهية
 حضور الشريعة 15/3/2011

منهاج الندوة العلمية  
الموسومة))أثر المخدرات 
 السلبي في سلوكيات الفرد ((

 حضور العلوم االسالمية /االنبار 4/4/2017

ندوة البناء الفكري السليم  
 وأثره في تحصين المجتمع((

 حضور العلوم االسالمية /االنبار 14/3/2017

ندوة أصول الفقه بين األصالة  
 والتجديد

كلية الشريعة/ الجامعة  16/3/2010
 العراقية

 بحث

العقود التجارية المستحدثة/  
 الواقع والطموح

عة كلية الشريعة/ الجام 23/3/2010
 العراقية

عقد المرابحة 
 لآلمر بالشراء

ندوة تقيم االداء وااللكتروني  
آثره االيجابية على رفع اداء 

 الكادر التدريسي

كلية الفقه وأصوله/  30/3/2016
 االنبار

 حضور

ندوة القيادة االدارية في الفكر  
 االسالمي تأصيال وتطبيقا

كلية الفقه وأصوله/  10/14/2016
 االنبار

 حضور

ندوة صالحية مياه الشرب من  
 وجهة نظر شرعية

 حضور الشريعة/ بغداد 27/4/2010

ندوة مشكلة المياه وإدارة  
 الموارد المائية في العراق

االدارة  4/4/2013
 واالقتصاد/العراقية

االنتفاع بمياه 
اآلبار في الفقه 
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 اإلسالمي

ورشة عمل) المستوى  
األساس( لمشروع رسائل 

 يةالتنمية الذات

المركز العراقي لإلبداع  12/12/2012
والتطوير)الجامعة 

 العراقية(

 

   

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

ورشة عمل) المستوى األساس( لمشروع 

 رسائل التنمية الذاتية)مشارك(

ورشة عمل) المستوى األساس( لمشروع 

 رسائل التنمية الذاتية)مشارك(
رة التدريب الشخصي والتطوير دو

 القيادي)مشارك(

 

دورة التخطيط الشخصي 

 الستراتيجي)مشارك(

 

دورة المخاطبات اللغوية )مشارك( التعليم 

 المستمر

 

دورة المبادئ األساسية في الحاسوب)مشارك( 

 التعليم المستمر

 

  ندوة: محاربة المخدرات

  التصحيحات اللغوية في المخاطبات الرسمية

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مجلة كلية الشريعة/  الصيد بسباع البهائم وجوارح الطير 1

 الجامعة العراقية

صالحية 2016

  منجز التسبب بفساد البيئة في الفقه اإلسالمي 2 نشر

مجلة كلية التربية للعلوم  لجبري في الفقه اإلسالميالتسعير ا 3

 اإلنسانية/ جامعة األنبار

2011 

مجلة جامعة األنبار  حكم األجير المشترك في الفقه اإلسالمي 4

 للعلوم اإلسالمية

العدد الثاني 

السنة األولى 

جمادي اآلخرة 

هـ  1430

 م2009حزيران

الشريعة/ مجلة كلية  أثر االحتالل على إقامة الحدود 

 الجامعة العراقية

10/1/2010 

منشور بمجلة مركز  االنتفاع بمياه اآلبار في الفقه اإلسالمي 

البحوث والدراسات 

 اإلسالمية

 

 070/0منجز   كشف الطبيب عورة المرأة للتداوي 
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. ئز الجواكتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

1    

2    

3    

4    

5    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

1- 

2- 

3-             

   CD يتم تسليم نسخة على  


