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 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 
 
 

ــاالســ    قيصر عبد الكريم حمودي بطاح   :       ـم ـــــــ

    1977/  1/  29       : تاريخ الميـالد 

 متزوج      الحالة الزوجية :

 4    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم     :   الديـــــــــــانة

      اقتصاد اسالمي:        صــالتـخـص

 أستاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

   أستاذ    الدرجة العلمية :

       جامعة االنبار / كلية العلوم االسالمية :       عنوان العمل

   07811891928العمل   :       هاتف

   07811891928:       الهاتف النقال

 Ka_alheeti@yahoo.com:      كتروني :البريد إالل
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 .لمية أوالً : المؤهالت الع 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1998 كلية العلوم االسالمية الجامعة العراقية 

 2001 كلية العلوم االسالمية الجامعة العراقية الماجستير

 هالدكتورا
 

 2005 كلية العلوم االسالمية الجامعة العراقية

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -من  الفترة الجهة الوظيفة ت

 2005 - 2001 كلية المعارف الجامعة          مدرس مساعد –تدريسي  1

 2009-2005 جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية مدرس -تدريسي  2

   2016-2009 كلية االدارة واالقتصاد -ج االنبار  أستاذ مساعد -معاون عميد 3

 2017 - 2016 االسالميةجامعة االنبار كلية العلوم  أستاذ -تدريسي  4

5    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2005 - 2001 كلية المعارف الجامعة قسم العلوم المالية والمصرفية 1

 2003 -2002 اقيةالجامعة العر محاضر -كلية العلوم االسالمية  2

 2010 - 2005 جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية 3

 2013 - 2010 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد 4

 2017 - 2013 جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية 5

6    

7    

8    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن دةاـــــالم مـــالقس ت

 2005 - 2001 المصارف االسالمية العلوم المالية والمصرفية 1

 2003- 2002 فقه المعامالت العلوم المالية والمصرفية 2

 2007-2005 أصول البحث العلمي الفقه واصوله 3

 2011 - 2010 مبادئ االقتصاد الجغرافية 4

 2017 - 2012 مبادئ االقتصاد العلوم السياسية 5

 2017 - 2002 االقتصاد االسالمي الفقه واصوله 6

 2017 - 2016 المرافعات الفقه واصوله 7
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

الفساد االقتصادي في العراق وسبل معالجته من منظور  1

 اسالمي

الفقه 

 واصوله

2015-2016 

اندماج المصارف االسالمية العراقية واثرها في التصدي  2

 للمخاطر المحتملة

 للمعامالت المالية االسالمية المعاصرة  

الفقه 

 واصوله

2016-2017 

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 ع المشاركة نو هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

اسهام الفكر االقتصادي في االسالم  1

 في التصدي لالجرام

مؤتمر االقتصاد االسالمي األول  2001

جامعة الموصل  

واالقتصاد بالتعاون مع االدار

 االوقاف

 مشارك ببحث

جوهر األهداف االقتصادية في  2

 القران الكريم

ة المؤتمر العلمي األول لكلي 2008

 العلوم االسالمية ،جامعة

م،المجل2008ه،1429االنبار،

د االول ، منشورات جامعة 

 االنبار

 مشارك ببحث

العوامل المؤثرة في تحسين عرض  3

المنتجات من منظور اقتصادي 

 اسالمي

المؤتمر العلمي الثاني لكلية  2013

االدارة واالقتصاد _ جامعة 

 االنبار 

 مشارك ببحث

لمؤتمر العلمي الذي أقامته ا 2010  4

في الجامعة  كلية أصول الدين

 .العراقية _

 مشارك
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ندوة )الفساد المالي واالداري  2013  5

_اسبابه وطرق معالجته ( التي 

اقامتها كلية العلوم االسالمية 

  في جامعة االنبار 

 مشارك

ندوة ) أثر القيادات االدارية في  2016  6

المالي مكافحة الفساد االداري و

( بالتعاون مع جامعة االنبار 

وكلية االمام االعظم ومجلس 

محافظة االنبار ) الجهات 

 الراعية( 

 مشارك

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

المعرض التعريفي االول لالقتصاد 

كلية العلوم  –والمصارف االسالمية 

 االسالمية

ريفي الثاني لالقتصاد المعرض التع

كلية االدارة  –والمصارف االسالمية 

   واالقتصاد

  

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مجلة كلية المعارف     أصالة الرقابة الذاتية في االقتصاد اإلسالمي  1

 جامعةال

2007 

قوانين استخدام الحرية االقتصادية في الفقه  2

 اإلسالمي 

مجلة جامعة االنبار 

 للعلوم االنسانية

2007 
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على الحقوق المالية في  سبل المحافظة 3

   اإلسالم 

بيت الحكمة مجلة 

 دراسات االديان

2009 

مفهوم التفاضل والتكامل في االقتصاد   4

 اإلسالمي

مجلة بيت الحكمة 

 دراسات االديان

2012 

 

  

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

ناقش وأشرف على العديد من الرسائل واالطاريح الجامعية في الدراسات العليا _    -1

 الماجستير والدكتوراه

رئيس وعضو في الكثير من اللجان العلمية وغيرها على صعيد  بعض كليات جامعة    -2

 باراالن

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2009 جامعة الكوفة كتاب شكر وتقدير  1

 كتاب شكر وتقدير 2

 

كلية العلوم  ، جامعة االنبار

،كلية االداب ،كلية  االسالمية

التربية للعلوم االنسانية، كلية 

 القانون والعلوم السياسية

 سنوات كثيرة

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

أساليب االستثمار اإلسالمي وأثرها على األسواق المالية )البورصات( /  1

/ مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع / سوريا ـ دمشق ـ  1ط

 جرمانا 

2006 

: اآلثـار االقتصادية والحضارية للزكاة في االقتصاد اإلسالمي ، دار  2

 غيداء للنشر والتوزيع ، المملكة االردنية الهاشمية 

2017 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية -1

2- 

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


