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احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدان حممد رسول هللا، 

 ..  وعلى آله وأصحابه ومن وااله
وبعد: فقد استحدثت هذه الوحدة مبوجب األمر اجلامعي 

 .... 9/2/2009( يف 109املرقم )
 

املدرجة التدريسيون كلف السادة ور األمر اجلامعي اخلاص ابستحداثها  دص فورو 
 أمساؤهم يف أدانه للعمل فيها وهم كل من: 

 د. معننننننننننننننننننننن  ننننننننننننننننننننور  حممنننننننننننننننننننند .1
 

 رئيسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا 
 

 د. حممننننننند  رهنننننننان ابنننننننراهيم رحنننننننيم .2
 

 مقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننررا 
 

 د. جماهنننننننننننننند حممننننننننننننننود  مساعيننننننننننننننل .3
 

 عضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا 
 

 د. فننننننالا عرنننننند الرسننننننول  ننننننود  .4
 

 عضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا 
 

 السنننننننننيد حممننننننننند فا نننننننننل  بنننننننننراهيم .5
 

 عضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا 
 

 السننننننننننننننننننننننيد ب نننننننننننننننننننننن   ينننننننننننننننننننننند .6
 

 عضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا 
 

 السنننننننننيد عانمنننننننننان  ننننننننن   انصنننننننننر .7
 

 عضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا 
 

 

 وحدة
 الدراسات االسالمية والتحقيق واالفتاء
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مث مت  قل بعض األعضاء  ىل األقسام العلمية األ رى وكل حبسب       
 غ هم للعمل يف الوحدة، فأصرح أعضاؤها كل من السادة:ختصصه، وتنسيب 

 
  رهنننننننان  بنننننننراهيم رحنننننننيم د. حممننننننند .1

 

 ارئيسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

  جماهنننننننننننننند حممننننننننننننننود  مساعيننننننننننننننلد.  .2
 

 مقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننررا 
 

 واننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعض  معنننننننننننننننن  ننننننننننننننور  حمنننننننننننننننمدد.  .3
 عضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا  راهيمنننننننننل  بننننننننننند فا ننننننننننننمند. حم .4

 

 عضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا  د هللاننننننند عرنننننننننننجيننراس منننننننننند. ف .5
 

 عضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا  ينننننننن علنننننننننود حسينننننننننحمم م.م .6
 

 

والوحدة تُعىن جبملة من األمور اليت ختص الدراسات والرحوث ال رعية 
هلا مساس حبياة الناس االقتصادية واالجتماعية، ومبا  وغ  ال رعية، اليت

 يتماشى مع مرادئ شريعتنا وديننا احلنيف.
    -مها: أساسيان ومن أهم احملاور اليت تتناوهلا وحدتنا حموران 

 
  المحور األول: ما يخص البحوث والدراسات: 

ومهمة هذا احملور القيام إبجراءات الرحوث والدراسات العلمية والنظرية 
املخطوطات، أو بعض أجزاء منها وفق  طة  حتقيقوامليدا ية،   افة  ىل 

مدروسة تو ع معاملها من قرل  دارة الوحدة، كما خيتص هذا احملور إبصدار 
سالمية وبث الوعي املطوايت واجلدارايت والكراريس والكتيرات لن ر الانقافة اال

 الديين لدى أبناء جمتمعنا، السيما أبنائنا وبناتنا من الطلرة والطالرات.
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 : ما يخص النشاطات العلمية األخرى:المحور الثاني: 

ومهمته التطرق لكل ما يطرأ على الناس من مسائل مستجدة، و عطاء 
الكفاءة رأ  ال ارع يف املسائل اليت تعرض عليه،  ابالعتماد على ذو  

 واال تصاص من دا ل الكلية و ارجها.
والوحدة منذ استحداثها دأبت على أن يكون هلا دوٌر مهٌم يف الرت 
بقضااي الناس األساسية واليت ختص حياهتم وتعامالهتم اليومية فعقدت الكان  من 
الندوات العلمية اليت عاجلت موا يع شىت، و ظمت وحدتنا عددًا من الدورات 

  ال رعية. ختلف التخصصاتوورش عمل مب
كما رأت الوحدة أن يكون من  من اهتماماهتا  شراك طلرة الكلية 
واجلامعة بفعاليات و  اطات تسهم يف بث روا املنافسة واملانابرة بينهم، فأقامت 

 جمموعة من املهرجاانت التحفيزية واملسابقات املفيدة.
ختلفة ووحدة وشاركت أيضا بعدة   اطات أقامتها أقسام الكلية امل

 التعليم املستمر ومركز حتفيظ القرآن يف الكلية.
كما أصدرت الوحدة كان ًا من اجلدارايت واملطوايت والكتيرات 

 اليت ةجسدت أ الق ديننا العادات احلسن اليت التوجيهية والن رات التوعوية
تمعنا يترناها اجملتمع العريب األصيل، وابملقابل  رهت  ىل كل صفٍة د يلٍة على جم

 . وأوصت شرابنا وبناتنا االبتعاد عنها وترك كل ما له عالقة هبا
جامعة  -كلية العلوم اإلسالمية يف  وبعد هذا وذاك فإن الوحدة الرحانية 

لتهيب بعلمائنا وأساتذتنا األفا ل  ىل تقدمي   تاجهم العلمي وأفكارهم  األ رار
 ا وعقيدتنا.اليت تسدد عملنا مبا خيدم اجملتمع ويرفع شأن دينن
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 ارً آخه الً و  و  أ   لله  د  م  الح  و                              

 

 
 

 األستاذ الدكتور

 محمد نبهان إبراهيم الهيتي

 الوحدة رئيس 
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من  يف هذه السطور اجياز لكل ما يتعلق بعمل الوحدة
حيث أهدافها ووسائل حتقيق هذه األهداف واملهام 
اليت تقوم هبا من أجل الوصول  ىل الغاية املن ودة 

 الستحداثها.
والوحدة ابإل افة  ىل كوهنا هيئة علمية حبانية حبتة هتدف  ىل توف    اط     

علمي يف جمال الدراسات اإلسالمية واإل سا ية، فإهنا مع ذلك ستتيح الفرصة 
اال تصاص أن يزيلوا الغرار عن الكم اهلائل من مكنوانت الواثئق  ألهل

 واملخطوطات اليت  لفها سلفنا الصاحل ر هم هللا تعاىل.
 

   :الوحدة رؤية
   
تقدمي ثقافة  سالمية متميزة تقوم على اجلمع بني األصالة واملعاصرة، وترتكز  

ومراعاة الواقع، و صالا على منهج الوسطية واالعتدال، واحملافظة على اهلوية 
وحدة الرحانية يف جمال مناهج التفك  اإلسالمي املعاصر مبا حيقق أهداف ال

 .ختصصها

سات االسالمية والتحقيق االدروحدة 
 واالفتاء
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   :الوحدة رسالة
 

اإلسهام يف   ر القيم والتعاليم اإلسالمية ثقافة وسلوًكا، والعمل على ربط كل 
مبا ال يتناىف  وهتذيرها ما له عالقة حبياة الناس االجتماعية واالقتصادية والسياسية

مع مرادئ شريعتنا االسالمية، والعمل على ترسيخ مردأ الوسطية، و رذ الغلو 
 والتطرف، وتقدمي  دمة جمتمعية مستوحاة من ال ريعة اإلسالمية.

 
   أهداف الوحدة:

  جراء الرحوث والدراسات املتخصصة يف العلوم اإلسالمية.  .1
 والانقافية املعاصرة . يضاا موقف اإلسالم من القضااي الفكرية  .2
رصد كل ما ين ر عن اإلسالم واملسلمني من كتب وحبوث ومقاالت  .3

 وبرامج  عالمية ، ودراستها، و عداد الردود عليها عند االقتضاء.
دعم حركة الرحث العلمي وتطويرها على أسس علمية يف كل  .4

 اجملاالت املتعلقة ابلدراسات واحلضارة اإلسالمية. 
لدارسني على خمتلف املستوايت العلمية، وهتيئة ت جيع الراحانني وا .5

الوسائل واإلمكاانت الالزمة من الكتب واملخطوطات والن رات وما 
  ىل ذلك.

 التعريف ابحلضارة اإلسالمية امل رقة و سهاماهتا يف  دمة الر رية. .6
 ظهار معىن اإل سا ية والوسطية لرسالة اإلسالم السمحة بعيدا عن  .7

 الغلو والتفريط.
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يع الراحانني على حبث قضااي العصر يف خمتلف اجملاالت الرتبوية، ت ج .8
واالجتماعية، واالقتصادية، والطرية، وغ ها، وبيان موقف اإلسالم 

 منها. 
حتقيق املخطوطات، أو بعض أجزاء منها وفق  طة مدروسة تو ع  .9

 معاملها من قرل  دارة الوحدة.
 :هاوسائل
   ر الرحوث والدراسات اليت تعاجل الدراسات اإلسالمية .  .1
 صدار الكتب والدورايت العلمية احملكمة املتخصصة واملتعلقة  .2

 أبهداف الوحدة. 
    اء مكترة ووحدة مكترية متخصصة .3
أتليف اللجان من اخلرباء واملتخصصني يف جماالت عمل الوحدة  .4

 بعملها. لتقدمي اخلربات واالست ارات العلمية للنهوض
 التعاون مع مراكز الرحوث العلمية املماثلة دا ل العراق و ارجه. .5
دعوة العلماء واملفكرين والراحانني لتقدمي الرحوث والدراسات  .6

 اخلاصة ابملو وعات اليت تعاجل القضااي املعاصرة.
املسامهة بدراسة ما يعرض على اجلامعة من م روعات ثقافية وفكرية  .7

 بداء الرأ  حوهلا.وتربوية واجتماعية، و 
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العلمية والنظرية وامليدا ية، ومهمته القيام إبجراءات الرحوث والدراسات 
وت جيع الراحانني على  عداد حبوث عن الدراسات اإلسالمية  دينًا وحضارة، 
 وعن قضااي اإلسالم واملسلمني يف العصر احلديث، والتنسيق مع املؤسسات

الرحانية املانيلة دا ل و ارج العراق وتوزيع اإلصدارات املختلفة اليت تسهم يف 
من القضااي املعاصرة ، وامل اركة يف خمتلف املناسرات  يضاا موقف اإلسالم 

أو ت ارك فيها ، وامل اركة يف املعارض العلمية  العلمية اليت تنظمها اجلامعة
 .عةدا ل و ارج اجلام

 

      
التي خلفها لنا سلفنا الصالح في  ومهمته جمع المخطوطات        

ى مهمة المحقق في الحصول عل مختلف العلوم والمعارف وتسهيل
 .نسخ المخطوط وطبعه بعد التحقيق

 

 ة  د  ح  و  ال   ام  ـسق  أ  
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 األستاذ الدكتور

 محمد نبهان إبراهيم الهيتي

 رئيس الوحدة
 

 

 

 

 

    

منتسـبو 
 الوحدة
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 الدكتور
 مقررا /مجاهد محمود إسماعيل

 

 الدكتوراألستاذ المساعد 
 معن نوري محمد

 الدكتوراألستاذ المساعد 
 فراس مجيد عبدهللا

 الدكتوراألستاذ المساعد 
 فاضل إبراهيم محمد

 المساعدالمدرس 
 محمود حسين علي
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 أواًل: املعلومات ال خصية: 
  : حممد  رهان  براهيم رحيم اهلييت. االسم •
 .م1964سنة: – العراق –األ رار حمافظة  –التولد : قضاء هيت  •
 اللقب العلمي: أستاذ. •

 اث ياً: التحصيل العلمي:
 -بكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية من كلية ال ريعة جبامعة بغداد  •

 م.1986سنة:  -العراق
من   (أصول الفقه)املاجست  يف العلوم اإلسالمية بتخصص شهادة  •

  .م1999سنة:  –العراق  -جامعة بغداد –كلية العلوم اإلسالمية 
شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية بتخصص )الفقه املقارن( من كلية  •

 .م2007سنة:  –العراق  –جامعة بغداد  –العلوم اإلسالمية 
 : التدرج الوظيفياثلاناً: 

 الأس تاذ ادلكتور 
براهمي الهييت  محمد نهبان ا 

 رئيس الوحدة
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بغداد لألعوام  –الداود   – مام و طيب يف جامع آل حداد  •
 م.1990–1983

عام  –جامعة بغداد  /يف قسم ال ريعة بكلية العلوم اإلسالميةحما ر  •
 .م1999

ة يف الفلوجة والتابعة سالميا ر يف مدرسة احلضرة احملمدية اإلحم •
 .م2006م و 2005للعامني العراق  –للوقف السين 

–2007لألعوام  -مدرس يف كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة األ رار  •
  م.2009

 إلفتاء(وا والتحقيق اإلسالمية الدراسات)ا تدب للعمل مقررًا لوحدة  •
 .م2009عام الرماد   –التابعة لكلية العلوم اإلسالمية 

وم اإلسالمية/ جامعة األ رار يف كلية العل (أستاذ مساعد) ىل  ترقى •
 م.29/12/2010بتاريخ 

ُكل َِّف برائسة وحدة الرحوث والدراسات اإلسالمية بكلية العلوم  •
 اإلسالمية / جامعة األ رار بتاريخ 

يف كلية العلوم اإلسالمية / جامعة األ رار  (األستاذية)ترقى  ىل مرترة  •
 م.16/6/2016بتاريخ 

 رابعاً: الرسائل والرحوث العلمية:
 -) الصة التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيق  رسالة املاجست  •

  ( دراسة وحتقيق(.هن1143 )تلإلمام عرد الغين النابلسي 
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لل يخ أيب عرد  ،)ر ة األمة يف ا تالف األئمة أطروحة الدكتوراه •
من أول الكتاب  ىل هناية   (هن780بعد  )تالر ن الدم قي ال افعي 

 دراسة وحتقيق(. ،كتاب الصيد والذابئح
 )من أحكام املهر ومسائله بوصفه حقا من حقوق الزوجة املالية(. •
 )من أحكام املرأة احلامل يف الفقه اإلسالمي(. •
 طرق تطريقية م روعة (. –م روعيته وحكمه  –)بيع السلم  •
 )الفرق بني التفويض والتوكيل يف الطالق(. •
الفقهية يف  -ر ي هللا عنهما  – أيب طالب علي )آراء احلسن بن •

 الطهارة والصالة(.
)رواايت أسد بن عمرو عن أيب حنيفة بني خمالفتها لظاهر الرواية  •

 ومطابقتها ألصول املذهب(. م رتك.
 حكام الفقهية لوثيقة املدينة املنورة(.)من األ •
–1933علم من أعالم األ رار  –)ال يخ  براهيم رحيم جد  اهلييت  •

 م(.1984
 دراسة وحتقيق(. م رتك. –)احلظ األوفر يف احلج األكرب  •
 )أتصيل القضااي الفقهية املعاصرة بني املقاصد والنصوص(. م رتك. •
ومنهجه  هن(906 )ت املقدسياإلمام حممد بن حممد بن أيب شريف ) •

 (. م رتك.يف مقدمات كتابه الدرر اللوامع يف حترير شرا مجع اجلوامع
يف النكاا والطالق والعتاق  خمالفات اإلمام الطحاو  ألئمة مذهره) •

 (. م رتك.من  الل كتابه شرا معاين اآلاثر
 )من أحكام األقليات غ  املسلمة يف اجملتمع املسلم(. •
 واقعية يف فقه األولوايت يف احلج وآاثرها(. )تطريقات فقهية •
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)ترجيحات ال يخ عرد الغين النابلسي احلنرلي األصولية يف كتابه  •
  الصة التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيق(. م رتك.

 
 كتيرات صغ ة مطروعة: امساً:  
 ث وحتقيق املخطوطات(.و الرح أسس كتابة) •
 لعمل(.ابالتقص  ال رع يف )حكم  •
 ) ليكِّ أيتها املسلمة(. •
 ىل القوارير(. )رسالة  •
 أركاهنا ومفهومها وصفات اخلطيب(. –اخلطابة ) •
 )كيف تُقضى اإلجازة الصيفية(. •
 أ راره وحكمه(. -)التد ني  •

 سادساً: املؤمترات والندوات العلمية:
جامعة األ رار  الرماد / –املؤمتر العلمي األول لكلية العلوم اإلسالمية  •

 م م ارك.2008
  /جامعة اال رار(، مدرسة ال يخ عرد العزيز السامرائي) العلمية ندوةال •

 .حضور م2009، الرماد  –كلية العلوم االسالمية 
( وحدة الرحث العلمي أصول حتقيق املخطوطاتالعلمية )ندوة ال •

 –جامعة األ رار/ كلية العلوم االسالمية  -والدراسات اإلسالمية 
 حما ر. 2010

يف حمافظة األ رار( كلية  االستانماريةالندوة العلمية )امل اريع والفرص  •
 14/4/2010جامعة األ رار يوم األربعاء  – واالقتصاداإلدارة 

 حضور لتمانيل الكلية.
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وحدة الرحث العلمي الندوة العلمية )معامالت مالية معاصرة(  •
 –جامعة األ رار كلية العلوم اإلسالمية -والدراسات اإلسالمية 

 م  دارة الندوة.2011الرماد  
وحدة الرحث الندوة العلمية )حكم التعامل مع جمموعة معن التجارية(  •

جامعة  –كلية العلوم اإلسالمية   -العلمي والدراسات اإلسالمية 
 م  دارة الندوة.2011الرماد  -األ رار 

وحدة الرحث العلمي والعرف(  الندوة العلمية )الدية بني ال رع •
 -جامعة األ رار  –كلية العلوم اإلسالمية -والدراسات اإلسالمية 

 م  دارة الندوة.2012الرماد  
ومفهومها( وحدة الرحث العلمي  اخلطابة)علمية عن الندوة ال •

 -جامعة األ رار  – كلية العلوم االسالمية  -والدراسان اإلسالمية
 م ارك. ،2012 الرماد

م 2012جامعة الكوفة  –املؤمتر العلمي األول ملركز دراسات الكوفة  •
 م ارك.

جامعة األ رار  الرماد / –املؤمتر العلمي الاناين لكلية العلوم اإلسالمية  •
 م م ارك.2012

 20مكة املكرمة  –املؤمتر العلمي الانالث ع ر لرابطة العامل اإلسالمي  •
 م م ارك.2012/  10/  22 –

أسرابه وطرق معاجلته( وحدة  –العلمية )الفساد املايل واإلدار  الندوة  •
 –كلية العلوم اإلسالمية   –الرحث العلمي والدراسات اإلسالمية 

 . دارة الندوة 6/12/2012الرماد   –جامعة األ رار 
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 (شرهات املست رقني حول السنة النروية والرد عليها) علميةالندوة ال •
 م19/12/2012 رماد  –اإلسالمية كلية العلوم   ،قسم العقيدة

 .حضور
الندوة العلمية )أثر املخدرات على اجملتمع وسرل معاجلتها( وحدة  •

 –كلية العلوم اإلسالمية   –الرحث العلمي والدراسات اإلسالمية 
  دارة الندوة. 28/3/2012الرماد   –جامعة األ رار 

يف اململكة العربية السعودية  الكربى اليت أقامتها وزارة احلج  دوة احلج •
 .م ارك 2013عام 

الندوة العلمية )حفر اآلابر يف حديانة وتوجيه جماريها الانقيلة  ىل املياه  •
اجلوفية وحرق النفاايت دا ل األحياء السكنية يف قضاء حديانة( كلية 

يوم األربعاء  -جامعة األ رار  –الرتبية األساسية / حديانة 
 م ارك.  18/12/2013

الندوة العلمية )القيادة االدارية ومقوماهتا يف املنظور االسالمي( كلية  •
 .2016موقع كركوك  -العلوم االسالمية/ جامعة األ رار

الندوة العلمية )املخدرات وأثرها السيء يف الفرد واجملتمع( وحدة  •
 –الرحث العلمي والدراسات اإلسالمية / كلية العلوم اإلسالمية 

 . دارة الندوة 14/11/2016 االثننييوم  الرماد / – جامعة األ رار
 دار إليف القضاء على الفساد ا داريةإل)أثر القيادات االعلمية الندوة  •

كلية العلوم   –وحدة الرحث العلمي والدراسات اإلسالمية  واملايل(
 29/12/2016األربعاء  الرماد / يوم -جامعة األ رار  –اإلسالمية 

  دارة الندوة.
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 –الندوة العلمية )زايدة معدالت قضااي الطالق املنظورة أمام احملاكم  •
الرماد    –أسراهبا و تائجها وسرل احلد منها( كلية املعارف اجلامعة 

 حضور. 18/1/2017يوم األربعاء 
 سابعاً: املناق ات واإلشراف:

أطروحة دكتوراه بعنوان )شرا اإلسريجايب على خمتصر الطحاو (،  •
 مناقش.

الصيام  –رسالة ماجست  بعنوان )فقه اإلمام النسائي من  الل سننه  •
 والزكاة واحلج(، مناقش.

رسالة ماجست  بعنوان )االحتياط يف الدماء يف الفقه اإلسالمي(،  •
 مناقش.

رسالة ماجست  بعنوان )أبوحفص ابن الوكيل الراب شامي وآراؤه  •
 الفقهية(، مناقش.

ال ريعة الضرورية اخلمسة يف القرآن  رسالة ماجست  بعنوان )مقاصد •
 الكرمي( مناقش.

 –رسالة املاجست  املوسومة )الدرر اللوامع يف حترير شرا مجع اجلوامع  •
 دراسة وحتقيق(،  شراف. –املقدمات 

كتابه شرا   يفمذهره ئمة رسالة املاجست  )خمالفات االمام الطحاو  أل •
 معاين اآلاثر(،  شراف.

  –أشرف على عدة حبوث لطلرة املرحلة الرابعة بقسم الفقه وأصوله  •
 كلية العلوم اإلسالمية/جامعة األ رار.
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 اثمنا: تقومي الرحوث العلمية:
حسب حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •

 .17/3/2008( يف 993الكتاب املرقم )
حسب حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •

 .17/3/2008( يف 994الكتاب املرقم )
 .2009حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •
 .2010حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •
 .2010اإلسالمية حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم  •
 .2010حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •
حسب حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •

 .14/4/2011( يف م255الكتاب املرقم )
حسب حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •

 .4/6/2011( يف م284الكتاب املرقم )
 .2011حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •
حبانان للرتقية  ىل )مدرس( مقدم  ىل جلنة الرتقيات العلمية والتعضيد يف   •

جامعة األ رار بتاريخ  –كلية العلوم اإلسالمية/الفلوجة 
18/11/2011. 

جامعة  –حبث مقدم للمؤمتر العلمي الاناين: كلية العلوم االسالمية  •
 .25/3/2012( يف 118حسب الكتاب املرقم )األ رار 

جامعة  –حبث مقدم للمؤمتر العلمي الاناين: كلية العلوم االسالمية  •
 .27/3/2012( يف 134حسب الكتاب املرقم )األ رار 

جامعة  –حبث مقدم للمؤمتر العلمي الاناين: كلية العلوم االسالمية  •
   .2012األ رار 
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جامعة  –العلمي الاناين: كلية العلوم االسالمية حبث مقدم للمؤمتر  •
 .2012األ رار 

جامعة  –حبث مقدم للمؤمتر العلمي الاناين: كلية العلوم االسالمية  •
 .2012األ رار 

جامعة  –حبث مقدم للمؤمتر العلمي الاناين: كلية العلوم االسالمية  •
 .2012األ رار 

 ىل جلنة الرتقيات العلمية  انحبانان للرتقية  ىل )أستاذ مساعد( مقدم •
جامعة األ رار بتاريخ  –بكلية الرتبية للعلوم اإل سا ية 

13/5/2012. 
حسب حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •

 .7/6/2012( يف م374الكتاب املرقم )
حبث مقدم  ىل جملة جامعة األ رار للعوم اإلسالمية حسب الكتاب  •

 .26/11/2012يف  (م437املرقم )
حبث مقدم  ىل جملة جامعة األ رار للعوم اإلسالمية حسب الكتاب  •

 . 30/11/2012( يف م445املرقم )
حسب حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •

 .14/2/2013( يف م343الكتاب املرقم )
 ىل جلنة الرتقيات العلمية والتعضيد  انحبانان للرتقية  ىل )مدرس( مقدم •

جامعة األ رار بتاريخ  –يف كلية العلوم اإلسالمية/الفلوجة 
28/4/2013. 

ثالثة حبوث للرتقية  ىل )أستاذ مساعد( مقدمة  ىل جلنة الرتقيات  •
 .28/5/2013العلمية يف كلية أصول الدين/اجلامعة العراقية بتاريخ 

حسب حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •
 .3/6/2013( يف م560الكتاب املرقم )
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حبانان للرتقية  ىل )مدرس( مقدمان  ىل جلنة الرتقيات العلمية بكلية  •
 .25/8/2013املعارف اجلامعة بتاريخ 

تقومي ألطروحة الدكتوراه )شرا االسريجايب على خمتصر الطحاو   •
هن( من   480يب  صر أ د املنصور االسريجايب احلنفي)ت أ لإلمام

كتاب الوديعة  ىل كتاب القصاص والدايت( حسب الكتاب املرقم 
 .24/9/2013( يف 3874)
 –تقومي لرسالة املاجست  )ترجيحات اإلمام حيىي بن أيب اخل  العمراين  •

من أول كتاب احلج  ىل صفة احلج والعمرة( حسب الكتاب املرقم 
 .20/5/2015( يف 19)
تقومي لرسالة املاجست  )مورد الظمآن  ىل س ة املرعوث من عدانن  •

( يف 2481لإلمام فائد بن مرارك األبيار ( حسب الكتاب املرقم )
29/12/2015. 

حسب سالمية حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإل •
 .13/3/2016ط( يف  209الكتاب املرقم )

حسب حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •
 .2/5/2016ط( يف 244الكتاب املرقم )

حسب حبث مقدم للن ر يف جملة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية  •
 .22/9/2016ط( يف  361الكتاب املرقم )

 فيها: اتسعاً: اللجان امل ارك
 م.2008 – 2007جلنة ا ضراط الطلرة للعام الدراسي  •
 م. 2008 – 2007جلنة صالحية التدريس للعام الدراسي  •
 م.2009 – 2008العام الدراسي  –جلنة مكافحة التد ني  •
عضو جلنة اخلرباء للنظر يف مسألة الوقف الُذر ِّ  املقدم من حمكمة  •

 م.7/9/2009بداءة هيت بتاريخ 
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 م.2010 – 2009جلنة  عداد اهليكل التنظيمي للعام الدراسي  •
جلنة لغرض استكمال متطلرات استحداث قسم )أصول الدين( العام  •

 م.2012 -2011الدراسي 
 م.2012 – 2011العام الدراسي  –جلنة تانمني املخطوطات  •
عضو اللجنة املركزية للمسابقة القرآ ية الانا ية يف جامعة األ رار عام   •

 .م2012
 .م2012عضو جلنة النظر يف عمل شركة )جمموعة معن التجارية( عام  •
رئيس جلنة االشراف وتنظيم املهرجان اخلطاب بني طلرة الكلية عام  •

 .م2013-2014
 .لسنوات عدةعضو جلنة االمتحاانت يف الكلية  •
رئيس أو عضو للجان متعددة الستالل حبوث الرتقيات يف كلية العلوم  •

 جامعة األ رار. –االسالمية 
عضو اللجنة التحكيمية ملسابقة القرآن الكرمي السادسة عام  •

 .م2016
 

 عاشرًا: الدورات العلمية امل ارك فيها:
 . م2006عام  دورة يف التأهيل الرتبوية •
 .م22/3/2008بتاريخ  دورة أتهيلية لكفاءة احلاسرات •
جامعة  –اليت أقامتها كلية االدارة واالقتصاد  دورة يف املهارات القيادية •

 . 29/4/2010-18األ رار بتاريخ 
 دورة يف دراسة وحتقيق املخطوطات العربية واإلسالمية. •
 دورة يف علم املواريث.  •
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 دورة يف علم األصول. •
يف دورة )املنهج احلديث للرحث العلمي واألكادميي يف العلم حما ر  •

جامعة  –طرائق التدريس والتعليم املستمر  ال رعية( اليت أقامها مركز
( يف 602حسب الكتاب املرقم ) 27/3/2013-10األ رار للمدة 

3/6/2012. 
حما ر يف دورة )أحكام الزواج والطالق( اليت أقامها مركز طرائق  •

 18/4/2013- 1جامعة األ رار للمدة–التدريس والتعليم املستمر 
 .3/6/2012( يف 602حسب الكتاب املرقم )

دورة )مهارات حمكمي مسابقة القرآن الكرمي( اليت أقامتها كلية العلوم  •
 م.17/11/2013-10جامعة األ رار بتاريخ  –االسالمية 

سينا االفرتا ي( اليت أقامها مركز احلاسرات  ابندورة )م روع  •
 م.29/4/2012جامعة األ رار بتاريخ  –وتكنلوجيا املعلومات 

دورة )التخطيط ال خصي السرتاتيجي( اليت أقامها املركز العراقي  •
 م.20/5/2016-18لالبداع والتطوير يف 

حضور ورشة العمل )تقييم األداء األلكرتوين وآاثره اإلجيابية على رفع  •
مستوى الكادر التدريسي( اليت أقامتها وحدة  مان اجلودة واالعتماد 

 م.30/4/2016جامعة األ رار بتاريخ  –يف كلية العلوم اإلسالمية 
 حاد  ع ر:   اطات خمتلفة:

تقومي الكتاب املوسوم )تذك  املوظفني هبد  سيد املرسلني صلى هللا  •
 .29/5/2012( يف 145عليه وسلم( حسب الكتاب املرقم )ع / 



 

 

23 

تقومي الرحث املوسوم )مفطرات الصائم يف  وء املستجدات الطرية  •
املسابقة الرمضا ية الرابعة يف اجلامع ال رقي املعاصرة( املقدم  ىل 

 م.6/7/2012بقضاء هيت بتاريخ 
تقومي الرحث املوسوم )الدين املعاملة( املقدم  ىل املسابقة الرمضا ية  •

 م.24/7/2012الرابعة يف اجلامع ال رقي بقضاء هيت بتاريخ 
  لقاء حما رات توجيهية يف بعض املساجد وكما أييت: •

احلارث بن يزيد العامر  بقضاء هيت بتاريخ حما رة يف جامع  -1
 م.1/4/2013

 م.2/4/2013حما رة يف اجلامع ال رقي بقضاء هيت بتاريخ  -2
 م.3/4/2013حما رة يف جامع اخلضر بقضاء هيت بتاريخ  -3
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ادلكتور 
 جماهد محمود ا سامعيل

 مقرر الوحدة
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 أوال: املعلومات ال خصية:
   مساعيل اهلييتجماهد حممود  االسم: •
 .1978التولد  •
 . يف العلوم االسالمية دكتوراهال هادة:  •
 التخصص: فقه مقارن. •
  اللقب العلمي: مدرس. •
 جامعة األ رار. /كلية العلوم االسالمية:  مكان العمل •

 اث ياً: التحصيل العلمي:
 .بكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية •
  .(فقه مقارنص )شهادة املاجست  يف العلوم اإلسالمية وبتخص •
 .شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية وبتخصص )فقه مقارن( •

 اً: الرسائل والرحوث العلمية:اثلان
  .احلظ االوفر يف احلج االوفر دراسة وحتقيق م رتك •
 جيب ادراكه يف فرض الصالة وجيوز تركه يف  فلها . ما •
  ك.دراسة وحتقيق م رت  املظروفوما فيها من  والظروفواين ام األكحأ •
 م كلة الفقر اسراهبا وعالجها م رتك . •
 براء دراسة وحتقيق .إلالطالق املعلق اب •
 احكام الصيب املميز يف النكاا دراسة وحتقيق م رتك . •
 من فقه النوازل شركة التسويق التجار  . م رتك. •
 دراسة وحتقيق . م رتك. –اإلدراك لضعف ألدة حترمي التنراك  •

 املؤمترات والندوات العلمية:اً: رابع
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 شارك يف عدة مؤمترات و دوات علمية منها:
جامعة األ رار  /الرماد  –املؤمتر العلمي األول لكلية العلوم اإلسالمية  •

 م.2008
كلية   /جامعة اال رار(، مدرسة ال يخ عرد العزيز السامرائي) دوة  •

 حضور. م2009 الرماد  –العلوم االسالمية 
كلية العلوم   /جامعة األ رار ،أصول حتقيق املخطوطات  دوة علمية يف •

 .حضور 2010 –االسالمية 
 –الندوة العلمية )معامالت مالية معاصرة( كلية العلوم اإلسالمية  •

 حضور. م2011الرماد  
الندوة العلمية )حكم التعامل مع جمموعة معن التجارية( كلية العلوم  •

 حضور. م2011الرماد   –اإلسالمية 
 –ة العلمية )الدية بني ال رع والعرف( كلية العلوم اإلسالمية الندو  •

 حضور. م2012الرماد  
 .حضور 2012 كلية العلوم االسالمية،   دوة علمية عن اخلطابة •
جامعة األ رار  /الرماد  –املؤمتر العلمي الاناين لكلية العلوم اإلسالمية  •

 م ارك. م.2012
 .. م اركايىل جامعة د –مؤمتر كلية العلوم اإلسالمية  •

) دوة علمية(  شرهات  املست رقني حول السنة النروية  والرد  •
رماد –قسم العقيدة . كلية العلوم اإلسالمية  عليها

 حضور. م19/12/2012 
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أتصيال  -الندوة العلمية )القيادة االدارية يف الفكر االسالمي •
 .2016 – موقع بغداد –جامعة اال رار  –وتطريقا( كلية العلوم االسالمية 

 حضور.

 اً: املناق ات واإلشراف: امس
 ، مناقش.)احكام اليد يف الفقه االسالمي(رسالة املاجست   •

 سادساً: اللجان العلمية:
 اللجنة العلمية لقسم الفقه واصوله . •
 جلنة القرول املركز  يف الكلية . •
 .اللجنة االمتحا ية لقسم الفقه واصوله •
 حبوث التخرج .جلنة اجلامعة املركزية لتقييم  •

 سابعاً: الدورات العلمية:
  دورة القيادة . •
 سرتاتيجي .الدورة التخطيط ا •
 ورشة عمل كيف تكسب حب اآل رين . •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأس تاذ املساعد ادلكتور
 معن نوري محمد
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  أوال: معلومات عامة:
 . النعننننوان:1

 الرماد   –العمل : جامعة اال رار/ كلية العلوم اإلسالمية  •
 التخصص: فقه مقارن  •
 الدرجة العلمية: أستاذ مساعد. •
  07710331544 – 07902283196 قال  •

 . معلومات شخصية :2
 مكان الننوالدة : الفلوجة  •
 اجلننسية : عراقي. •
  1/7/1969اتريننخ الوالدة:  •

 . اتريخ التعيني:3
 . 26/12/2005( يف 20479األمر الوزار  ) •
 . 15/3/2006( يف 5673و عادة التعيني ) •
 .15/1/2006( يف 108واألمر اجلامعي املراشرة ابلعدد ) •
 

 اث يا: املؤهالت العلمية:
 م.1989العراق -الركالوريوس: جامعة بغداد •
 م.10/9/2001 العراق -املاجست : جامعة بغداد •
 م.4/5/2006العراق -بغدادالدكتوراه: جامعة  •

 : عنوان رسالة املاجست 
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 حداد املرأة وأحكامه يف الفقه االسالمي. -
 اخلمس وأحكامه يف الفقه االسالمي. -

 عنوان أطروحة الدكتوراه: 
خمالفات أيب يوسف لإلمام أيب حنيفة يف كتاب )شرا الكتاب عرادات 

 ومعامالت مالية( دراسة فقهية مقار ة. 
 اثلانا: اخلربات الوظيفية: 

-1990مدرس: عضو هيئة تدريسية/ املديرية العامة لرتبية النجف  •
 م.1993

مدير: مدير اث وية الكرمة املسائية/ املديرية العامة لرتبية اال رار  •
 م1993-2000

م 2005 الرماد  –تدريسي: جامعة األ رار/ كلية العلوم االسالمية  •
 حىت اآلن.

والدعوة والفكر: جامعة األ رار/ كلية العلوم رئيس قسم العقيدة  •
  م.2009-2006الرماد   –اإلسالمية 

: جامعة اال رار/  الرحث العلمي والدراسات االسالمية وحدةرئيس  •
 ..2016|9|10 ىل  م 2009الرماد   –كلية العلوم اإلسالمية 

 رابعا : اخلربات التعليمية واالهتمامات الرحانية: 
 الدراسات األولية )الركالوريوس(: . تدريس املواد يف1

 فقه مقارن  فقه عرادات: )املرحلة الانا ية(، قسم العقيدة  •
 فقه مقارن تفس  آايت االحكام )املرحلة الانالانة(، قسم الفقه  •

 . تدريس املواد يف الدراسات العليا :2



 

 

29 

 أصول فقه   القواعد الفقهية )الفقه وأصوله(  •
  والدكتوراه: . اإلشراف على رسائل املاجست 3

 املهمات يف شرا الرو ة لإلمام الرافعي. •
ترجيحات ابن قدامة املقدسي يف كتابه الكايف يف فقه اإلمام أ د  •

 )كتايب الطهارة والصالة( دراسة فقهية مقار ة.
ه 817شرا تصحيح املنهاج لنجم الدين ابن القا ي عجلون ت  •

 من كتاب الرهن اىل كتاب الطالق دراسة والتحقيق.
 .تقييم الرحوث والرسائل واألطاريح: 4

تقييم ثالثة حبوث للجنة الرتقيات العلمية كلية ال ريعة/ اجلامعة  •
 م.2012العراقية 

تقييم ثالثة حبوث ترقية للجنة الرتقيات العلمية لكلية اآلداب/ اجلامعة  •
 م.2013العراقية 

ة للرنات تقييم ثالثة حبوث ترقية للجنة الرتقيات العلمية كلية الرتبي •
 م.2012

 تقييم عدد من الرحوث العلمية جمللة جامعة األ رار للعلوم اإلسالمية. •
تقييم عدد من الرحوث العلمية ملؤمتر كلية العلوم االسالمية الاناين  •

 م.2012
تقييم رسالة ماجست  لكلية العلوم اإلسالمية/ جامعة تكريت  •

 م.2015
 /2012الرماد  -اإلسالميةمناق ة رساليت ماجست  يف كلية العلوم  •

 م.2015
 م.2015مناق ة رسالة ماجست  يف كلية اإلمام األعظم اجلامعة  •
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 م.2015مناق ة رساليت دكتوراه يف كلية اإلمام األعظم اجلامعة  •
 مناق ة أربعة رسائل دكتوراه يف كلية العلوم اإلسالمية اجلامعة العراقية. •
اإلسالمية/ جامعة بغداد مناق ة رسالة ماجست  يف كلية العلوم  •

 م.2012
 مناق ة عدد كر  من حبوث التخرج للمرحلة الرابعة. •

 . االهتمامات الرحانية: 5
 دراسة الفقه املقارن.  •
 دراسة أصول الفقه. •
 دراسة الفتاوى املعاصرة. •
 الرحث عن فتاوى للمسائل الفقهية املعاصرة. •

  امسا: املؤمترات املتخصصة والندوات العلمية:
العلوم ال رعية يف األ رار أصالة وجتددا، جامعة األ رار/ كلية العلوم  •

 «.حبث»م 2008الرماد ،  يسان  –اإلسالمية 
جامعة األ رار/ كلية  ،«مدرسة ال يخ عرد العزيز السامرائي» دوة  •

 «.حضور»م 2009الرماد ،  –العلوم اإلسالمية 
 «حبث»م 2013ؤمتر العلمي كلية الرتبية/ جامعة املستنصرية امل •
مؤمتر )حنو منهج علمي أفضل  ظام األسرة يف اإلسالم امل اكل  •

 الرماد  –املعاصرة، األسراب والعالج(، كلية العلوم اإلسالمية 
مدير »م 2012اإلسالمية،   دوة علمية عن اخلطابة، كلية العلوم •

 «.الدورة
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 ) دوة علمية( شرهات املست رقني حول السنة النروية والرد عليها، •
م 19/12/2012الرماد   –قسم العقيدة، كلية العلوم اإلسالمية 

 «. حضور»
مؤمتر علمي عن حتديث املناهج للعلوم اإلسالمية، وزارة التعليم العايل  •

 «.حضور»م، 2012
 .«حبث»م، 2013مؤمتر علمي للجامعة العراقية، اجلامعة العراقية،  •
أتصيال وتطريقا(   -سالميالندوة العلمية )القيادة االدارية يف الفكر اال •

 .2016 –موقع بغداد  –جامعة اال رار  –كلية العلوم االسالمية 
 حضور.

 
 سادسا : الرحوث املن ورة:

، املؤمتر العلمي األول لكلية العلوم «آاثر التربع يف الفقه اإلسالمي» •
 «.م2008من ور »الرماد ، العدد اخلاص به.  –اإلسالمية 

، جملة األستاذ، جامعة «وجه املرأة ويديها املنظور الفقهي لتغطية» •
 «.م2009من ور »بغداد/ كلية الرتبية )ابن رشد(. 

، جملة األستاذ، جامعة بغداد/  «القدر واملدة اليت حيرم فيها االحتكار» •
 «.م2009من ور »كلية الرتبية )ابن رشد(. 

، جملة كلية ال ريعة، اجلامعة «السلب وأحكامه يف الفقه اإلسالمي» •
 «.م2013من ور »لعراقية، ا
، مركز الرحوث «جملس عقد الزواج عرب وسائل االتصال احلديانة» •

 «.م2012من ور »والدراسات اإلسالمية، اجلامعة العراقية، 
، اجلامعة املستنصرية/كلية الرتبية، «حكم األشياء قرل ورود ال رع» •

 «.م2013قرول   ر »
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جامعة سامراء/ كلية العلوم ، «ال قاق وآاثره النفسية على األبناء» •
 «.م2014قرول   ر »اإلسالمية، 

خمتصر غنية املتملي يف شرا املصلي، لل يخ  براهيم بن حممد » •
، «احلليب، من مسألة: يكره أن يغطي املصلي فاه  ىل أن خيطو  طوات

 «.م2015من ور »جملة كلية الرتبية للعلوم اإل سا ية/ جامعة كركوك، 
 

 جان: سابعا : عضوية الل
 رئيس جلنه امل رتايت. •
 عضو جلنة مكافحة الفساد. •
 رئيس جلنة استالل. •
 عضو جلنة متابعه االمتحاانت/ مركز أربيل. •
 . مقرر جلنة الدوام يف املوقع الرديف/ كركوك •
 عضو جلنة أتج  املراين يف موقع جامعتنا السا د يف كركوك. •

 اثمنا: الدورات اليت شارك فيها: 
الرتبو ، جامعة األ رار/ مركز طرائق التدريس دورة التأهيل  •

24/7/2005 
دورة أسس حتقيق املخطوطات اجملمع الفقهي العراقي لكرار العلماء  •

 م.30/4/2015 ىل  28للدعوة واإلفتاء، من 
 

 اتسعا: معلومات   افية:
 . اجلوائز والتقدير1
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 ال كر والتقدير:  •
 2010 العراق  رائسة جامعة األ رار -
 2012 العراق  جامعة اال راررئيس  -
 2013 العراق  رئيس جامعة اال رار -
 2013 العراق  رئيس جامعة اال رار -
 2014 العراق  رئيس جامعة اال رار -
 2015 العراق  رئيس جامعة اال رار -
 2011 العراق عميد كلية العلوم اإلسالمية -
 2012 العراق عميد كلية العلوم اإلسالمية -
 2012 العراق اإلسالميةعميد كلية العلوم  -
 2015 العراق عميد كلية العلوم اإلسالمية -
 2015 العراق عميد كلية القا ون /الفلوجة -
 2002 العراق مدير عام تربية اال رار -
 2015 العراق عميد كلية العلوم االسالمية جامعة الفلوجة -
 2015 العراق عميد كلية الرتبية /القائم -
 2015 العراق اإلسالمية/دايىلعميد كلية العلوم  -
 2015 العراق  عميد كلية الزراعة -
 2015 العراق  عميد كلية العلوم  -
شهادة تقديرية من اجملمع الفقهي العراقي لكرار العلماء للدعوة  -

 2015العراق    واإلفتاء 
 . االهتمامات العامة:2

  كتاابت عامة •
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  قراءات عامة •
املذاهب والفتاوى العلمية  التفاس  وكتب الفقه االسالمي جلميع •

 املعاصرة وفقه النوازل.
 . املهارات العامة:3

 الويندوز والوورد   :تطريقات احلاسوب •
 تدريس الفقه املقارن  : اهلننواينننننننننننات •

 
 أ  طة أ رى: 

 حضور املؤمترات واحملا رات والندوات وامل اركة فيها. •
ومتابعة تطريقهم يف مدارس الرتبية املرحلة الرابعة  -زايرة طلرة الكلية  •

 وتقييم أدائهم.
 اإلشراف على حبوث التخرج لطلرة املرحلة الرابعة ومناق تها •
 حما رات  رشادية ودعوية  ارج اجلامعة.  •
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 أوال: املعلومات ال خصية:
  فراس جميد عردهللا اهلييت سم:اال •
 .1979التولد  •
 . يف العلوم االسالمية دكتوراهال هادة:  •

 الأس تاذ املساعد ادلكتور
 فراس جميد عبدهللا
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 التخصص: فقه مقارن. •
  .استاذ مساعداللقب العلمي:  •
 جامعة األ رار. /كلية العلوم االسالمية  :مكان العمل •

 
 اث ياً: التحصيل العلمي:

بغداد سنة:  -اجلامعة العراقية  – بكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية •
 .م.2001

اجلامعة  (فقه مقارنشهادة املاجست  يف العلوم اإلسالمية وبتخصص ) •
 م.2004بغداد سنة:  –العراقية 

اجلامعة  شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية وبتخصص )فقه مقارن( •
 م.2009بغداد سنة:  –العراقية 

 
 اً: الرسائل والرحوث العلمية:اثلان

 م رتك. أحكام األواين والظروف وما فيها من املظروف دراسة وحتقيق •
 اإلدراك لضعف أدلة حترمي التنراك. دراسة وحتقيق. م رتك. •
 .م رتك - الفوارق الفقهية بني احلرة واألمة يف بعض مسائل النكاا •
 .م رتك - أحكام الصيب املميز يف النكاا •
 وارث. دراسة وحتقيق. قل الراحث إبقامة األدلة بصحة الوصية لل •
 من أحكام اجلنائز املتعلقة ابملرأة. •
 .م رتك - دراسة وحتقيق –جواز العمرة يف أشهر احلج  •
 حكم أكل ما يعيش يف املاء من احليواانت يف الفقه اإلسالمي. •
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 دراسة وحتقيق. ،رسالة يف اإلشارة يف الت هد •
 املسار ، الدالل(. –من فقه النوازل )شركة التسويق التجار   •

 
 اً: املؤمترات والندوات العلمية:رابع

جامعة  –الرماد   –املؤمتر العلمي األول لكلية العلوم اإلسالمية  •
 م.2008األ رار 

كلية   /جامعة اال رار(، مدرسة ال يخ عرد العزيز السامرائي) دوة  •
 حضور.، م 2009 الرماد  –العلوم االسالمية 

كلية العلوم   /جامعة األ رار ،حتقيق املخطوطات دوة علمية يف أصول  •
 .حضور 2010 –االسالمية 

 –الندوة العلمية )معامالت مالية معاصرة( كلية العلوم اإلسالمية  •
 حضور. م2011الرماد  

الندوة العلمية )حكم التعامل مع جمموعة معن التجارية( كلية العلوم  •
 حضور. م2011الرماد   –اإلسالمية 

كلية   –جامعة دايىل  –مؤمتر الفكر اإلسالمي بني األصالة واملعاصرة  •
 م.2013العلوم اإلسالمية 

كلية ال ريعة   –اجلامعة العراقية  –مؤمتر قضااي فقهية معاصرة  •
 م حضور.2011

 –الندوة العلمية )الدية بني ال رع والعرف( كلية العلوم اإلسالمية  •
 حضور. م2012 الرماد 

 .حضور 2012 كلية العلوم االسالمية،  اخلطابة  دوة علمية عن •
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جامعة األ رار  /الرماد  –املؤمتر العلمي الاناين لكلية العلوم اإلسالمية  •
 م ارك. م.2012

 والرد عليها املست رقني حول السنة النروية شرهات ) دوة علمية(  •
 م19/12/2012 رماد –كلية العلوم اإلسالمية   ،قسم العقيدة

 حضور.
م 2012جامعة دايىل  –املؤمتر العلمي لكلية العلوم اإلسالمية  •

 م ارك.
أتصيال وتطريقا(   -الندوة العلمية )القيادة االدارية يف الفكر االسالمي •

 .2016 –موقع بغداد  –جامعة اال رار  –كلية العلوم االسالمية 
 حضور .

مع( وحدة الندوة العلمية )املخدرات وأثرها السيء يف الفرد واجملت •
جامعة  –الرحث العلمي والدراسات اإلسالمية / كلية العلوم اإلسالمية 

 حضور. 14/11/2016الرماد / يوم االثنني  –األ رار 
 دار إليف القضاء على الفساد ا داريةإلالندوة العلمية )أثر القيادات ا •

كلية العلوم   –واملايل( وحدة الرحث العلمي والدراسات اإلسالمية 
 29/12/2016الرماد / يوم األربعاء  -جامعة األ رار  –اإلسالمية 

 حضور.
 

 اً: املناق ات واإلشراف: امس
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رسالة املاجست  املسومة )القواعد الفقهية اخلاصة اليت ذكرها السركي  •
كلية اإلمام   ات( دراسة تطريقية،يف كتابه ال راه والنظائر )العراد

 م، مناقش.2014األعظم عام 
يف   )خمالفات اإلمام الطحاو  ألئمة مذهره رسالة املاجست  املوسومة •

 جامعة األ رار عام –كلية العلوم اإلسالمية   ،كتابه شرا معاين اآلاثر(
 .مناقشم، 2014

 
 سادساً: اللجان العلمية:

وحدة الرحث العلمي والدراسات املخطوطات يف  رئيس جلنة حتقيق •
 جامعة األ رار. –كلية العلوم اإلسالمية   –اإلسالمية 

عضو جلنة ارتراط بني وحدة الرحث العلمي والدراسات اإلسالمية  •
 ووحدة  مان اجلودة واالعتماد يف الكلية.

 جامعة األ رار. –عضو جلنة االعالم يف كلية العلوم اإلسالمية  •
 

 العلمية:سابعاً: الدورات 
 م.2005دورة التأهيل الرتبو  )طرائق التدريس( عام  •
 م.2008دورة احلاسوب عام  •
 .املتميزة يف االسالمدورة القيادة  •
 .االفرتا يدورة م روع ابن سينا  •
 م.2016عام  سرتاتيجياال ال خصي دورة التخطيط •
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  أواًل: املعلومات ال خصية:
  االسم : حممد فا ل ابراهيم  اد  احلدياني. •
 .26/10/1967 يف الرماد  - التولد : حمافظة األ رار •

 الأس تاذ املساعد ادلكتور
براهمي  محمد فاضل ا 
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 اللقب العلمي: أستاذ مساعد. •
 

 اث ياً: التحصيل العلمي:
 -جامعة بغداد  /بكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية من كلية ال ريعة •

 العراق.
املاجست  يف العلوم اإلسالمية وبتخصص )الفقه( من كلية شهادة  •

 العراق.  - جامعة بغداد /العلوم اإلسالمية
شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية وبتخصص )الفقه املقارن( من  •

 اجلامعة العراقية.
 اثلانا: الرحوث العلمية:

 ة.االسالمي ةحكم ما يسمى ماء ال ع  الر   •
 .واألقربني يف ال ريعة والقا ونالوصية للوالدين  •
 .والطب ةحكم  سقاط اجلنني امل وه يف ال ريع •
 .والطب ةزواج االقارب يف ال ريع •
 املؤمترات والندوات العلمية:رابعا: 
يف كلية الطب شارك فيها مجع غف  من العلماء وامل ايخ  ة دوة علمي •

 .واألساتذة املختصني يف الطب والكيمياء
  .جامعة األزهر ( يفمنهج احملرة والتسامحالتصوف مؤمتر ) •
 .يف مجهورية اجلزائر (التصوف وفقه التحررمؤمتر ) •
 اإلسالمية.يف جامعة سامراء كلية العلوم  مؤمتر علمي •
 اإلسالمية.جامعة اربيل كلية العلوم  مؤمتر علمي يف •



 

 

42 

 .يف ديوان الوقف السينمؤمتر علمي  •
قوماهتا يف املنظور االسالمي( كلية الندوة العلمية )القيادة االدارية وم •

 حضور. .2016موقع كركوك  -العلوم االسالمية/ جامعة األ رار
الندوة العلمية )املخدرات وأثرها السيء يف الفرد واجملتمع( وحدة  •

 –الرحث العلمي والدراسات اإلسالمية / كلية العلوم اإلسالمية 
 .حضور 14/11/2016الرماد / يوم االثنني  –جامعة األ رار 

 دار إليف القضاء على الفساد ا داريةإلالندوة العلمية )أثر القيادات ا •
كلية العلوم   –الرحث العلمي والدراسات اإلسالمية واملايل( وحدة 

 29/12/2016الرماد / يوم األربعاء  -جامعة األ رار  –اإلسالمية 
  .حضور

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: املعلومات ال خصية:
 حممود حسني علي هزاع اجلميليسم: الا •
 الكرمة النعننننوان: األ رار/ •
  .كلية العلوم اإلسالمية  -حمل العمل: جامعة اال رار  •

 املدرس املساعد
 محمود حسني عيل
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 07814954785  قال: •
  mahmodhussein@hotmail.com  الربيد اإللكرتوين: •
 9/6/1976 -حمل واتريخ الوالدة : الكرمة  •
 ال هادة: ماجست  يف العلوم االسالمية. •
 التخصص: احلديث النرو . •
 اللقب العلمي: مدرس مساعد. •

 
 اث يا: التحصيل العلمي:

 بكالوريوس يف العلوم االسالمية. •
جامعة بغداد  /كلية العلوم االسالمية  ،ماجست  يف العلوم االسالمية •

 م.2003
 عنوان رسالة املاجست : 

  .)العراس بن عرد املطلب ومروايته يف الكتب الستة(
 حسن الظن ابهلل تعاىل(. حاديثأ) 

 اثلانا: الرحوث العلمية:
 .حذيفة بن اليمان مواقٌف من حياته ومروايته يف العقيدة •
معاذ بن جرل صفحاُت م رقة من حياته والسرب يف أ ه أعلم األمة  •

 .ابحلالل واحلرام
 .مصطلح )متفق عليه( ومدلوله •
 . حتليليةمروايت  رمي ابن فاتك األسد  يف الكتب التسعة دراسة  •

 اً: املؤمترات والندوات العلمية:رابع

mailto:mahmodhussein@hotmail.com
mailto:mahmodhussein@hotmail.com
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جامعة األ رار  /الرماد  –املؤمتر العلمي األول لكلية العلوم اإلسالمية  •
 م.2008

كلية   /جامعة اال رار(، مدرسة ال يخ عرد العزيز السامرائي) دوة  •
 حضور. م2009 الرماد  –العلوم االسالمية 

كلية العلوم   /جامعة األ رار ، دوة علمية يف أصول حتقيق املخطوطات •
 .حضور 2010 –االسالمية 

 –الندوة العلمية )معامالت مالية معاصرة( كلية العلوم اإلسالمية  •
 حضور. م2011الرماد  

الندوة العلمية )حكم التعامل مع جمموعة معن التجارية( كلية العلوم  •
 حضور. م2011الرماد   –اإلسالمية 

 –ال رع والعرف( كلية العلوم اإلسالمية الندوة العلمية )الدية بني  •
 حضور. م2012الرماد  

 .حضور 2012 كلية العلوم االسالمية،   دوة علمية عن اخلطابة •
جامعة األ رار  /الرماد  –املؤمتر العلمي الاناين لكلية العلوم اإلسالمية  •

 م ارك. م.2012
عليها) دوة علمية(  شرهات  املست رقني حول السنة النروية  والرد   •

م19/12/2012 رماد –قسم العقيدة . كلية العلوم اإلسالمية  
 حضور. 
أسرابه وطرق معاجلته( وحدة  –الندوة العلمية )الفساد املايل واالدار   •

جامعة  –كلية العلوم االسالمية   –الرحث العلمي والدراسات االسالمية 
 حضور.  .2013اال رار 
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الندوة العلمية )أثر املخدرات على اجملتمع وسرل معاجلتها( وحدة  •
جامعة  –كلية العلوم االسالمية   -الرحث العلمي والدراسات االسالمية 

 حضور. .2013اال رار 
أتصيال وتطريقا(   -الندوة العلمية )القيادة االدارية يف الفكر االسالمي •

 .2016 –قع بغداد مو  –جامعة اال رار  –كلية العلوم االسالمية 
 حضور.

 :الدورات العلميةاثلانا: 
دورة أسس حتقيق املخطوطات اجملمع الفقهي العراقي لكرار العلماء  •

 م.30/4/2015 ىل  28للدعوة واإلفتاء، من 
 م.21/6/2009دورة أتهيلية لكفاءة احلاسرات بتاريخ  •
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بن اطات عدة ومبحاور  والتحقيق واإلفتاء الدراسات اإلسالمية قامت وحدة    

خمتلفة، فقد عقدت كان ًا من الندوات العلمية التخصصية واجللسات النقاشية 
املتخصصة يف جمال الفقه وغ ه، و ظمت دورات علمية ختصصية ومهرجاانت لطلرة 
الكلية وشاركت مع أقسام الكلية بعدة   اطات، و  رت عددًا الأبس به من 

 .والكتيرات اتاملطوايت واجلدارايت والكراس
 وفيما أييت الن اطات العلمية اليت قامت هبا وحدتنا:

 أوال: الندوات العلمية:
 . دوة علمية بعنوان )معامالت مالية معاصرة( .1
 . دوة علمية بعنوان )حكم التعامل مع جمموعة معن التجارية( .2
 . دوة علمية بعنوان )الدية بني ال رع والعرف( .3
 .)حكم التعامل مع جمموعة معن التجارية( دوة علمية اث ية بعنوان  .4
 . دوة علمية اثلانة بعنوان )حكم التعامل مع جمموعة معن التجارية( .5
 . دوة علمية اث ية بعنوان )الدية بني ال رع والعرف( .6
 (.حكم القرض العقار  وحاالت جوازه ومنعه دوة علمية بعنوان ) .7
 به وطرق معاجلته(.أسرا -  دوة علمية بعنوان )الفساد املايل واإلدار  .8
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 اث يا: الدورات العلمية:
 دورة علمية ختصصية بعنوان )أصول حتقيق املخطوطات(. .1
 دورة علمية ختصصية بعنوان )مرادئ يف أصول الفقه(. .2
 دورة علمية ختصصية بعنوان )علم املواريث(. .3
 أصوهلا وصفات اخلطيب(. -دورة ختصصية بعنوان )اخلطابة  .4

 
 والكتييرات:اثلانا: الكراسات 

قامت وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق واإلفتاء بن ر عدد من الكراسات 
 والكتيرات، منها:
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  كتابة ضوابط
  البحوث

  تحقيقو
 المخطوطات
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 املطوايت:رابعا: 
مت  صدار كم كر  من املطوايت من قرل أعضاء الوحدة أو غ هم وإبشراف من 

 الوحدة: منها ما أييت:
 )العالقة بني اآلل واألصحاب( د. حممد  رهان  براهيم. .1
 )أمهات املؤمنني ر ي هللا عنهن( د. حممد  رهان  براهيم. .2
 )فضائل العفو( د. فراس جميد عرد هللا. .3
 ومثراته( د. حممد  رهان  براهيم.ستغفار ال)ا .4
 ( د. حممد  رهان  براهيم.أثر املَُخد ِّرات على اجملتمع وسرل معاجلتها) .5
 ( د. حممد فا ل  براهيم.اتراع ال ابتداع املولد النرو ) .6
 )دروس يف اهلجرة النروية( د. حممد  رهان  براهيم. .7
 )لكِّ أيتها الطالرة( د. حممد  رهان  براهيم. .8
 رشوة وأكل أمول الناس ابلراطل( د. حممد  رهان  براهيم.) صوص يف ال .9

 ) صيحة للطالب اجلامعي( د. حممد  رهان  براهيم. .10
 

 حتقيق املخطوطات: امسا: 
 وكاآليت: إبشراف وحدتنا خطوطاتامل قسم منمت حتقيق 

د. فراس جميد  ) قل الراحث إبقامة األدلة بصحة الوصية للوارث( للصنعاين. .1
 عرد هللا.

)اإلدراك لضعف أدلة حترمي التنراك( للصنعاين. د. جماهد حممود  مساعيل ود.  .2
 فراس جميد عرد هللا.

 د. فراس جميد عرد هللا..  بن ب  ال)رسالة يف جواز العمرة يف أشهر احلج(  .3
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)أحكام األواين والظروف وما يتعلق فيها من املظروف( لألقفهسي. د.  .4
 يد عرد هللا.د. فراس جمو جماهد حممود  مساعيل 

   .د. أمين عرد القادر عرد احلليم )رسالة يف اخللوات( للنفراو  املالكي. .5
  

 سادسا: اجلدارايت:
  ظمت وحدتنا عدة جدارايت توعوية وتوجيهية: 

 منها ما أييت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جامعة األنبار –كلية العلوم اإلسالمية  – والتحقيق واإلفتاء وحدة الدراسات اإلسالمية
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 جامعة األنبار –كلية العلوم اإلسالمية  –وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق واإلفتاء 

وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق واإلفتاء 

 األنبارجامعة  –كلية العلوم اإلسالمية  –
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وحدة الدراسات اإلسالمية 

كلية  –والتحقيق واإلفتاء 

جامعة  –العلوم اإلسالمية 

 األنبار

 

ات اإلسالمية والتحقيق وحدة الدراس

جامعة /العلوم اإلسالميةكلية /واإلفتاء

 األنبار
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واإلفتاء/كلية العلوم وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق 

 اإلسالمية/جامعة األنبار

وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق واإلفتاء/كلية العلوم 

 اإلسالمية/جامعة األنبار
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وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق واإلفتاء/كلية العلوم 

 اإلسالمية/جامعة األنبار

 جامعة األنبار –كلية العلوم اإلسالمية 

 واإلفتاء/كلية العلوم اإلسالمية/جامعة األنباروحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق 
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 وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق واإلفتاء/كلية العلوم اإلسالمية/جامعة األنبار

وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق 

 واإلفتاء/كلية العلوم اإلسالمية/جامعة األنبار
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 وهناك تسع جدارايت توجيهية للطالب والطالرات.
 سادسا:   اطات متنوعة:

 ظمت وحدتنا عدة   اطات خمتلفة وشاركت بعضًا من أقسام كليتنا   اطاهتم 
 ويف عدة جماالت، وكما أييت:

للخطابة ولانالث مرات وبسنوات متتالية شارك  ظمت وحدتنا مهرجاان  .1
 فيه طالب الكية وقدمت للفائزين منهم هدااي ت جيعية.

شاركت وحدتنا ابلندوة العلمية اليت  ظمها قسم احلديث وعلومه  .2
 وكا ت بعنوان )أمهات املؤمنني ر ي هللا عنهن(.

شاركت وحدتنا بتنظيم حفل ابهلجرة النروية امل رفة وملدة عامني  .3
 تاليني أقامته عمادة كليتنا مع قسم الفقه وأصوله.مت

 الدراسات اإلسالمية والتحقيق واإلفتاء/كلية العلوم اإلسالمية/جامعة األنباروحدة 
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أ.م.د معن  ور  حممد وأ.م.د و شارك كل من أ.د حممد  رهان  براهيم  .4
وأ.م.د فراس جميد عردهللا ود. جماهد حممود حممد فا ل  براهيم 

يف الندوة العلمية املوسومة )القيادة  مساعيل وم.م حممود حسني علي 
مي( اليت أقامتها كليتنا يف موقعي  ملنظور اإلسالاإلدارية ومقوماهتا يف ا

 م.20/4/2016وبغداد  10/4/2016كركوك بتاريخ 
 شارك أعضاء وحدتنا بعدة دورات علمية منها: .5

دورة علمية ختصصية عن القيادة ومقوماهتا بكلية اإلدارة  -أ
 واالقتصاد.

 دورة علمية عن حمكمي املسابقات القرآ ية أقامتها كليتنا. -ب
علمية عن أ ظمة احلاسوب وأسسه أقامته دائرة احلاسوب يف دورة  -ت

 رائسة اجلامعة.
حاز أعضاء الوحدة وبنسب متفاوتة على كان  من كتب ال كر  .6

والتقدير وشهادات م اركة من قرل رئيس اجلامعة وعميد كليتنا وبعض 
 العمداء يف اجلامعة.

 
 

 
 
 
 

 من إرشيف الوحدة
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 الوحدة: ن اطاتاخلاصة بفيما أييت بعٌض من الصور 

 

 
 الدورة العلمية  

 (دراسة وتحقيق المخطوطات العربية واإلسالمية)
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 حضور مناقشة أحد طلبة الماجستير في كليتنا
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 الندوة العلمية )الدية بين الشرع والعرف(



 

 

64 

 
 
 

 الندوة العلمية )اخملدرات وأأثرها اليسء عىل الفرد واجملمتع(



 

 

65 

 

 
 (أثر القيادات اإلدارية في القضاء على الفساد اإلداري والماليالندوة العلمية ) 
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 ً  لوجهه الكريم نسأل هللا تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا

 وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد 
                     

 

                                         
 أ.د محمد نبهان إبراهيم الهيتي                                      

 والتحقيق واإلفتاء ةرئيس وحدة الدراسات اإلسالمي                          

 

 

 

 

 
 


