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ــاالســ           سليم حامد نصار محيسن:   ـم ـــــــ

  13/1/1970 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 7 دد األوالد  :ــعـــ

  مسلم :   الديـــــــــــانة

         فقه:     صــالتـخـص

   تدريسي:     ه ــــــالوظيف

      مدرس الدرجة العلمية :

             كلية العلوم اإلسالمية –جامعة األنبار :    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

       07811235844:   الهاتف النقال

 isl.salimh@uoanbar.edu كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1993-1992 الشريعة الجامعة العراقية

 2000-1999 الشريعة الجامعة العراقية الماجستير

 هالدكتورا
 

 2011 الشريعة الجامعة العراقية

    أخرى

 
 

 

 الصورة 
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  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد اآلن – 2006 جامعة األنبار كلية العلوم اإلسالمية 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2011-2006 كلية العلوم اإلسالمية –جامعة األنبار  مدرس مساعد 1

 لحد اآلن -2011 كلية العلوم اإلسالمية –جامعة األنبار  مدرس 2

3    

4    

5    

6    
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2007-2006 علوم القرآن العقيدة والدعوة والفكر 1

 2007-2006 النظم اإلسالمية العقيدة والدعوة والفكر 2

 2009-2008 الفكر اإلسالمي الحديث وعلومه 3

 2009-2008 فقه العبادات الحديث وعلومه 4

 2010-2009 فقه األديان الفقه وأصوله 5

 2010-2009 حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الفقه وأصوله 6

 2016-2015 علم المنطق الفقه وأصوله 7

 2016-2015 األخالق اإلسالمية  الفقه وأصوله 8

 2016-2015 فقه العبادات التفسير وعلوم القرآن 9

 2017-2016 فقه األسرة الفقه وأصوله 10

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

كلية العلوم  –جامعة األنبار  2008 المؤتمر العلمي األول 1

 اإلسالمية

 باحث

كلية العلوم  –جامعة األنبار  2012 المؤتمر العلمي الثاني 2

 اإلسالمية

 باحث

ندوة علمية عن الدية بين  3
 الشريعة والعرف العشائري

كلية العلوم  –جامعة األنبار  2014

 اإلسالمية

 مشارك

كلية العلوم  –جامعة األنبار  2015 ندوة علمية عن الفساد اإلداري 4

 اإلسالمية

 مشارك

ندوة علمية عن المخدرات  5
 وأثرها السيء

كلية العلوم  –جامعة األنبار  2016

 اإلسالمية

 مشارك

ندوة علمية عن البيئة في كلية  6
 التربية حديثة

كلية التربية  –جامعة األنبار  2013

 حديثة

 محاضر

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 عامة في عدة كلياتإلقاء محاضرات  إلقاء محاضرات ثقافية عامة على طلبة الكلية

 إلقاء محاضرات دينية في عدد من مساجد المحافظة المشاركة في عدة لجان بصفة عضو

 المشاركة في عدة ندوات علمية خارج الكلية عضو لجنة المناهج العلمية

 المشاركة في كثير من الحلقات النقاشية  المشاركة في عدة انشطة داخل الكلية

 حضور المهرجانات الثقافية في مدارس التربية التخرج لطلبة الكليةاإلشراف على بحوث 

 إلقاء محاضرات عن الوسطية واالعتدال في المدارس الدينية مناقشة عدة بحوث تخرج في الكلية

 المشاركة في عدة دورات تطويرية وعلمية المشاركة في مجال اإلرشاد التربوي

 حضور عدد من األنشطة الرياضية خارج الكلية التربية وغيرها اإلشراف على الطلبة المطبقين في مدارس

 عضو في لجان المسابقات القرآنية التي تقام خارج الكلية المشاركة في عمل البوسترات والنشرات الجدارية

  إعداد مطويات في المواضيع الدينية والتربوية
  عضو لجنة المسابقة القرآنية في الكلية

  العلمية في الكليةحضور الورش 
  تقويم عدة بحوث للنشر في المجلة العلمية التابعة للكلية
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أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 ولحد اآلن 2006عضو في الكثير من اللجان العلمية واإلدارية في الكلية من     -1

 عضو سابق في جمعية الهالل األحمر العراقي فرع األنبار   -2

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

كتاب الشكر او الجائزة أو  ت

 الشهادة

 السنة الجهة المانحة 

كلية العلوم  –جامعة األنبار  كتاب شكر وتقدير 1

 اإلسالمية

2012 

كلية العلوم  –جامعة األنبار  كتاب شكر وتقدير 2

 اإلسالمية

2016 

كلية العلوم  –جامعة األنبار  كتاب شكر وتقدير 3

 اإلسالمية

2016 

كلية العلوم  –جامعة األنبار  شهادة تقديرية 4

 اإلسالمية

2008 

كلية العلوم  –جامعة األنبار  شهادة تقديرية 5

 اإلسالمية

2012 

كلية العلوم  –جامعة األنبار  شهادة تقديرية 6

 اإلسالمية

2014 

 2016 رئاسة الجامعة –جامعة االنبار  شهادة تقديرية 7
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 النشرسنة  أسم الكتاب ت

 2008 مشروعية دعاء القنوت في صالة الوتر  1

دراسة مقارنة في ضوء الفقه  –حكم تحمل دية خطأ القاضي في الحكم  2

 اإلسالمي والقانون العراقي

2012 

 2015 حكم تعدد صالة الجمعة في البلد الواحد 3

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

1- 

2- 

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


