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  في أصول الفقه في أصول الفقه   دكتوراهدكتوراه  ::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات

  

  ::  شغلهاشغلها  التيالتي  الوظائفالوظائف
كلية  -جامعة االنبار تدريسي

 -العلوم اإلسالمية 

 الرمادي

م2005  عضو هيئة تدريسية إلى اآلن 

مدير تحرير مجلة 

جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية

كلية  -جامعة االنبار

 -العلوم االسالمية 

 الرمادي

مدير المجلة بموجب االمر  2015 2013

بتاريخ  2457الجامعي ذي العدد: 

5/ 3  /2013  

مدير المختبر 

الصوتي في 

الجامعة للقران 

 الكريم

كلية  -جامعة االنبار

 -العلوم اإلسالمية 

 الرمادي

 مدير المختبر إلى اآلن 2010

مسؤول الدراسات 

 العليا في الكلية

كلية  -جامعة االنبار

 -اإلسالمية العلوم 

 الرمادي

مدير الدراسات العليا بموجب األمر  إلى اآلن 2015

بتاريخ  113اإلداري ذي العدد 

31  /5  /2015  

مقرر قسم الفقه 

 وأصوله

 

 54بموجب كتاب ذي العدد /  2009 2008 الفقه وأصوله

2008/  11/  24بتاريخ   

  

  

  

  

  

 



  : :   المنشورةالمنشورة  البحوثالبحوث
م النووي الثبوت في ضبط ألفاظ القنوت لإلما

مشترك  -دراسة وتحقيق    

 –مبدأ  –مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 

2010الجامعة العراقية لسنة:   
م 2010 منشور  

2010كلية المعارف الجامعة لسنة:  أدلة نفاة القياس وردود األصوليين عليهم . م 2010 منشور   

اإلحتماالت العشرة المؤثرة على قطعية داللة 

 األلفاظ .

لة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية العدد مج

2010السابع للسنة الثانية أيلول   
م 2010 منشور  

 -دراسة وصفية أصولية .  –األمر عند التلمساني 

 مشترك .

الجامعة المستنصرية ، العدد:  -قبس العربية 

2010-2009الربع عشر سنة   
م 2010 منشور  

البصري الحكم الشرعي التكليفي عند أبي الحسين 

مشترك   -في كتابه المعتمد واآلثار المترتبة عليه 

. 

 –مبدأ  –مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 

 2013سنة :  3/  30الجامعة العراقية العدد 

– 2014  

م 2011 منشور  

دراسة  –اإلقليد ألدلة اإلجتهاد والتقليد للِقنوجي 

 وتحقيق .

 4لد مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية مج

2013لسنة  13العدد   
 2013 منشور

مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية المجلد  شجرة الزقوم وأصل اشتقاقها

2013لسنة  14/ العدد  4  
 2013 منشور

العرض مقصدا مستقال وآراء 

مشترك  -األصوليين فيه   

 5مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية مجلد 

2014لسنة   18العدد   2014 منشور 

 –الشيخ الدكتور محمد فاضل السامّري 

وجهوده األصولية –رحمه هللا تعالى   

مجلة البحوث والدراسات االسالمية بموجب 

الكتاب الصادر من ديوان الوقف السني ذي 

2015 /8 /17بتاريخ :  110العدد:  

 2015 قبول نشر

   قيد العمل الصور النادرة عند األصوليين

  

  

  

  

    ::الكتب المنشورةالكتب المنشورة

دار دار   دراسة وتحقيق .دراسة وتحقيق .  ––  االبناالبن  اإلقليد ألدلة اإلجتهاد والتقليد للِقنوجياإلقليد ألدلة اإلجتهاد والتقليد للِقنوجي  

  ..  20162016االردن سنة: االردن سنة:     --  امجد للطباعة والنشر / عمانامجد للطباعة والنشر / عمان

  

  

  

  

  

  

  



  

  المؤتمرات:المؤتمرات:
العلوم الشرعية في االنبار أصالة 

 وتجددا

كلية العلوم  -جامعة االنبار

الرمادي –االسالمية   
م 2008نيسان   بحث 

عبد العزيز ندوة " مدرسة الشيخ 

 السامرائي

كلية العلوم  -جامعة االنبار

الرمادي –االسالمية   
م 2009  حضور 

كلية الطب  -جامعة االنبار "ندوة" التقنيات الحديثة

 البيطري
م 2010  تمثيل الكلية 

مؤتمر ) نحو منهج علمي أفضل 

 لفهم العلوم اإلسالمية (

 –كلية العلوم اإلسالمية 

بارالرمادي  في جامعة االن  
م2012 /4 /12  باحث 

)ندوة علمية(  شبهات  

المستشرقين حول السنة النبوية  

 والرد عليها

قسم العقيدة . كلية العلوم 

رمادي-اإلسالمية  م19/12/2012   حضور 

دور الوسطية في مواجهة اإلرهاب 

 وتحقيق االستقرار والسلم العالمي

 المنتدى العالمي للوسطية
15 /3/2015  

 مشاركة بورقة

 عمل

دور التصوف والتزكية في نشر 

 السالم ونبذ التطرف

كلية دار السالم للبحوث 

 والدراسات اإلسالمية
2015 

مشارك بمقالة 

 وورقة عمل

  

  ::  إجتازهاإجتازها  التيالتي  الدوراتالدورات
 دورة حملة القرآن على السبع

 دورة حملة القرآن على السبع

الرمادي –جامع فاطمة الزهراء   

 الفرات  هيت

م 2010 –م 2009  

2013 - 2014  

مدرسة الشيخ عبد العزيز سالم  دورة تدريس مادة أصول الفقه

 السامرائي الدينية
م 2007  

جامعة االنبار / مركز طرائق  دورة احكام التالوة

 التدريس و التعليم المستمر

/  2/  28بتاريخ   373العدد : 

2013 

 

 

مركز طرائق  -جامعة االنبار دورة التأهيل التربوي

دريسالت  

/  3/  14بتاريخ  1953العدد : 

م 2006  

جامعة االنبار / مركز طرائق  دورة القيادة المتميزة في اإلسالم

 التدريس و التعليم المستمر

 3/  24بتاريخ :  3026العدد : 

/ 2011  

/  4/  20بتاريخ  4282العدد : جامعة االنبار / مركز طرائق دورة دراسة وتحقيق المخطوطات 



 2011 التدريس و التعليم المستمر العربية واإلسالمية

جامعة االنبار / مركز طرائق  دورة الموارث في الفقه االسالمي

 التدريس و التعليم المستمر

/  3/  3بتاريخ  3001العدد : 

2011 

رائق جامعة االنبار / مركز ط دورة التحكيم القرآني الدولي

 التدريس و التعليم المستمر

 مختبر الكلية

2013بتاريخ :   

دورة علمية في أهم العقود المالية 

المعاصرة المطبقة في المصارف 

 اإلسالمية

المجمع الفقهي العراقي لكبار 

 العلماء للدعوة واإلفتاء
 /4العدد / الدورة الرابعة بتاريخ 

8  /2015  

االنبار جامعة التخطيط الشخصي الستراتيجي 2016/ ايار/  25   

  

  

    ::  الحاسوبالحاسوب  مجالمجال  فيفي  المؤهالتالمؤهالت
الشركة العامة  –وزارة االتصاالت  دورة تدريبية في االنترنت

 لخدمة الشبكة الدولية

/  11/  12/ بتاريخ  41العدد : 

م 2005  

الشركة العامة  –وزارة االتصاالت  Windowsدورة تدريبية في 

 لخدمة الشبكة الدولية

/  11/  8/ بتاريخ   37:  العدد  

م 2005  

مركز الحاسوب -جامعة االنبار دورة تأهيلية للحاسوب

 االلكترونية
م 2006  

  

  

  

  ::العضويةالعضوية
عضو لجنة جمعية القراء والمجودين الختيار الحفظة والمجودين الصادرة من مجلس 

،   2008 /5/  26/  11647اعمام /  1/1 /8الوزراء االمر الديواني المرقم ت/ 

.. بكتاب هيئة الحج والعمرة  2008 /7 /7 /1173وكذلك كتاب محافظة االنبار العدد:

،وكذلك عضو لجنة قارئ العراق األولى والثانية والثالثة 2010/  5/  20/  106االنبار 

، وكذلك عضو  2013/  2/  21بتاريخ  3469بموجب الكتاب الصادر من الوقف السني

ع المدني مثل المنتدى العلمي والثقافي ورابطة التدريسيين في كثير من المنظمات المجتم

  الجامعيين .... .

  ::والجدول ادناه العضويةوالجدول ادناه العضوية
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

لجنة اختبار مسابقة القران 

الكريم بموجب االمر الجامعي 

بموجب األمر  مدير الشؤون العلمية

م 2008/   2 /18اإلداري العدد  

م 2010مجلس قسم العقيدة   



 29بتاريخ  3004ذي العدد : 

/ 3  /2010  

لجنة مسابقة القرآن الكريم  

بموجب االمر الجامعي ذي 

/  3 /1في  2537العدد:

2012 

عضو لجنة انضباط الطلبة بموجب 

 15بتاريخ / 945 األمر اإلداري العدد

/ 3/ 2008  

م2011لجنة استالل   

لكريم لجنة مسابقة القرآن ا

بموجب االمر الجامعي ذي 

/  4 /8في  3787العدد:

2013 

عضو لجنة التوعية واالرشاد في 

الجامعة بموجب االمر االداريذي العدد: 

2009 /5/5بتاريخ :  752  

م2011لجنة التعليم والتعلم   

لجنة إشراف على إطعام طلبة 

جامعة االنبار وجامعة الفلوجة 

بموجب االمر الجامعي ذي 

 1/6بتاريخ  2123ط/ العدد:

/ 2015  

م 2009-م 2008 –لجان امتحانية   

 

م2011لجنة التدريب والتطوير   

 –لجنة فرعية لختبار مسابقة القرآن  

والعدد :  2011/  3 /11في  30العدد: 

2011/  12/  26في   1121  

 27وبنفس اللجان وبموجب األمر اإلداري 

/  10في  44والعدد :   2012/  1 /4 /

1  /2012  

لجنة البحث العلمي والدراسات 

م2011العليا   

عضو لجنة علمية في الكلية بموجب  

 1292األمر اإلداري ذي العدد : 

2012/  11/  21بتاريخ :   

عضو ارتباط بين قسم العقيدة 

م 2011وشعبة الجودة   

عضو لجنة مشرفة على كلية العلوم  

اإلسالمية موقع الرديف بغداد بموجب 

.  2015داري بتاريخ األمر اإل  

رئيس لجنة استالل بموجب األمر 

بتاريخ  151اإلداري ذي العدد : 

قسم الفقه  2012/  2 /8  

عضو لجنة مشتريات بموجب األمر  

 2 /11بتاريخ  147اإلداري ذي العدد 

/ 2015  

رئيس لجنة استالل بموجب األمر 

 26بتاريخ  107اإلداري ذي العدد : 

هقسم الفق  2012/  5 /  

عضو لجنة استالم وتوزيع الرواتب  

 42بموجب االمر االداري ذي العدد 

2015|/  4/  20بتاريخ   

رئيس لجنة استالل بموجب األمر 

بتاريخ  121اإلداري ذي العدد : 

قسم العقيدة  2012/  5/  31  

عضو لجنة امتحانية بموجب االمر  

/  28بتاريخ  120االداري ذي العدد : 

5  /2015  

جنة علمية لوضع المناهج عضو ل

بموجب االمر االداري ذي العدد : 

2015/  8/  4بتاريخ  5  



عضو لجنة مقابلة الدراسات العليا  

 377بموجب االمر االداري ذي العدد: 

2015/  8 /12بتاريخ   

عضو مجلس قسم بموجب االمر 

 4بتاريخ :   6االداري ذي العدد : 

/ 8  /2015  

  

  ::  أخرىأخرى  نشاطاتنشاطات

عامة: دراسة المخطوطات، واماكنها، واطالع عليها لغرض دراستها عامة: دراسة المخطوطات، واماكنها، واطالع عليها لغرض دراستها كتابات كتابات 

  وتحقيقها .وتحقيقها .

  قراءات عامة : التفاسير وكتب أصول الفقه بشتى المذاهب والشعر .قراءات عامة : التفاسير وكتب أصول الفقه بشتى المذاهب والشعر .

  

  اللغة العربيةاللغة العربية  ::  يجيدهايجيدها  التيالتي  اللغاتاللغات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حضور المؤتمرات والمحاضرات والندوات والمشاركة فيها.حضور المؤتمرات والمحاضرات والندوات والمشاركة فيها.  --

المرحلة الرابعة ومتابعة تطبيقهم في مدارس التربية المرحلة الرابعة ومتابعة تطبيقهم في مدارس التربية   --طلبة الكلية طلبة الكلية   زيارةزيارة  --

  ..تقييم أدائهمتقييم أدائهموو

  ..لطلبة ومناقشتهالطلبة ومناقشتهااابحوث التخرج بحوث التخرج رسائل وأطاريح ورسائل وأطاريح و  االشراف على االشراف على   --


