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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  حممد جاسم عبد جلعوط العيساويد. . :  مــاالس              

 
 ت عامةمعلوما اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  : ـ  االنبارجامعة العمل............................................................................. 

  :أستاذ الدرجة العلمية:...  فقه مقارن.التخصص..........................  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
  :87081187887والرقم الثاني  87011111870.نقال 

 يالبريد االكترون  :muhamad.abd1971@gmail.com 

 معلومات شخصية  :.8
 .................عراقي......سية : ـجنال     فلوجة/ العامرية  .والدة : ــمكان ال   
 .جواز سفر:                11/11/1791خ الوالدة :  ــتاري   
                                   ثالثة.عدد األطفال :         .....................متزوج.......الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــمالجا درجةــال

 العراقية البكالوريوس
 

 العراق
1111 

 بغداد الماجستير 
 

 العراق
8888 

 بغداد هالدكتورا
 

 العراق
8888 

mailto:muhamad.abd1971@gmail.com
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  ان رسالة الماجستيرعنو:    

  غنية املتملي يف شرح منية املصلي فصل سجود السهو دراسة وحتقيق 
......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
. 
 الينابيع يف معرفة االصول والتفاريع : هعنوان أطروحة الدكتورا 

......................................................................................................................
......................................................................................................................  

          .................................................................................................................. 

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  8880 8882 التربية االنسانية مدير ادارة
  8880 8881 التربية االنسانية مسؤول حسابات

التربيـــــة االنســـــاني/  مقرر قسم
 علوم القرآن

8818 8818  

  لحد االن 8818 التربية القائم معاون عميد
     
     
     
      
     

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 فقه مقارن  8888الفصلين  فقه عبادات

 فقه مقارن  8817-8818 فقه جنايات

 فقه مقارن  8817-8887 فقه معامالت
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 فقه مقارن  8881 حقوق انسان

 فقه مقارن  8818 حريات

 مقارن فقه  8811 مناهد مفسرين

 فقه مقارن  8811-8818 علوم القرآن

   
   
   
   
   

  : في  الدراسات العليا . تدريس المواد8
 التخصص             الفصل اسم المادة

 فقه مقارن  8881 قواعد اصولية
 فقه مقارن  8818 قواعد فقهية

 فقه مقارن  8818-8818 مسائل فقهية معاصرة

 مقارن فقه  8811 مصارف وشركات

منهج البحث لعلمي وتحقيق 
 المخطوطات

 فقه مقارن  8811

   
   
   
   
   

   :والدكتوراه . االشراف على رسائل الماجستير1
 ظن اجملتهد يف نظر غريه / نور عبد الكرمي خملف صاحل. -1 
 / صالح محي الدين أحمد.العقوابت التعزيرية ومدى سلطة الدولة يف تطبيقها -1
 / أياد جميل وحيد.)دراسة فقهية مقارنة( ة احلواس اخلمس واثرها يف الصالةسالم -1
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 .تقييم البحوث: 2
 .عورة املرأة وإثرها يف تقييد تصرفاهتا -1
 من أحكام اجلمع بني العبادتني يف ابب الطهارة والصالة -8
1- 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 8

    
 اللغة العربية وآدابها

 
 

 ال يوجد : : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلميةخامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 مقرر جلسة 2102 كلية العلوم اإلنسانية-جامعة األنبار المؤتمر الثاني لكليات العلوم االنسانية
-2102 م االسالمية العلو  –جامعة بغداد  المنهج القرآني في تربية الفرد والمجتمع 

2102  
 حضور

دور التعليم في التنشئة وبناء المجتمع 
 ومناهضة االرهاب والطائفية

-2102 الوقف السني 
2102 

 مشارك

 مشارك 2102 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات القرآن الكريم وقضايا المرأة المعاصرة
الندوة العلمية األولى/ جرائم الشرف بين 

 جتمعالشريعة والم
 مشارك 2102 جامعة األنبار/ التربية القائم

آلية حماية المرأة من الفساد من منظور 
 إسالمي

 مشارك 2102 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات

 مشارك 2102 جامعة االنبار المؤتمر الطالبي اإلبداعي السادس 
االعالم وأثره في تربية المرأة والبيت 

 المسلم
 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات

 مشارك 2102
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 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

أحكام تسمية املولود يف الفقه 

 اإلسالمي
جملة جامعة األنبار للعلوم االنسانية 

 واالقتصادية

 14العدد  منشور

1002 

القراءة يف صالة  النظم املستطاب حلكم

 اجلنازة بأم الكتاب

جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلنسانية

 17العدد  منشور

1002 

إرشاد األعالم لرتبة اجلدة ذوي 

 األرحام يف تزويج األيتام

جملة كلية العلوم اإلسالمية/ 

 جامعة بغداد

 11العدد  منشور

1002 

العقوبات النفسية املعنوية ومدى 

 طبيقهاسلطة الدولة يف ت

جملة جامعة األنبار للعلوم 

  سالميةاإل

 12العدد  منشور

1011 

وضوابطها يف  وأحكامهاتشريح اجلثث 

 اإلسالميالفقه 

تكريت للعلوم جملة جامعة 

 االسالمية

 19العدد  منشور

1015 

مسلوبة وحقوق  أموالمرياث املرأة 

 ةمردود
جامعة بغداد كلية الرتبية جملة 

 للبنات

 11العدد  منشور

1015 

يف الفقه  وأحكامهنكاح املسيار 

 اإلسالمي

جملة كلية العلوم اإلسالمية/ 

 جامعة بغداد

 12العدد  منشور

1011 

القتل خوفًا من العار بني الشريعة 

 اإلسالمية والعرف العشائري
جملة مركز البحوث والدراسات 

يف  52م.جاإلسالمية )مبدأ( 

4/5/5102 

منشور  منشور

1011 

ء باليد وأحكامه يف الفقه االستمنا

 اإلسالمي 

جملة كلية العلوم اإلسالمية/ 

يف  021جامعة بغداد/ العدد

9/1/5102 

منشور  منشور

1011 

الفراق بني الزوجني بسبب نشوز 

 الزوجة أو إعسار الزوج

جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
 15العدد  منشور

 1اجمللد
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1011 

دود الشبهات اليت تدرأ بها احل

 )دراسة فقهية(

جملة الفنون واآلداب وعلوم 

اإلمارات  اإلنسانيات واالجتماع/

 دبي-العربية املتحدة

 4العدد  منشور

1011 

املسائل اليت ال يعذر فيها باجلهل يف 

 الفقه املالكي

قبول نشر  قبول نشر جملة اجلامعة املستنصرية

1014 

أثر وسائل التواصل 
 ماالجتماعي على البيت المسل

مؤمتر جامعة بغداد/ كلية الرتبية 

 للبنات

 قبول نشر

8817 

االختالط واثرة في الفساد االخالقي 
 للمرأة

مؤتمر جامعة بغداد/ كلية 
 التربية للبنات

 8811 قبول نشر

حاسة الشم وأثرها في الصالة/ 
 دراسة فقهية مقارنة

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 قبول نشر االسالمية

100العدد

 8811ط 
    

 ال يوجد ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
      
   
   
   

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 نيةاللجنة االمتحا اللجنة االمتحانية/ المركزية  لجنة فتح كلية التربية الرياضية
عضوا في لجنة المصرف 

 العقاري 
عضو في لجنة الترقيات العلمية/ 

 التربية اإلنسانية
 اللجنة العلمية

عضو في لجنة الترقيات العلمية/  
 التربية القائم

 اللجنة القطاعية
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اللجنة االمتحانية المركزية/ التربية  
 القائم

 

  لجنة انضباط الطلبة/ التربية القائم 
   
   
   
   
   

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2112 جامعة االنبار/ طرائق التدريس دورة التأهيل التربوي 

تقدمين الدورة التأهيلية للم
 للترقيات العلمية في الحاسوب

 2112 كلية الحاسوب

 2102 كلية الحاسوب دورة كفاءة الحاسوب
االخطاء الشائعة في استخدام 

 اللغة العربية
مركز طرائق التدريس/ موقع ابو 

 غريب
2102 

   
   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
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  مةمةاالهتمامات العااالهتمامات العا. . 88  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..11
 

  

  

  

  

  

  

  . مجمد جاسم عبد العيساوي . مجمد جاسم عبد العيساوي أ.دأ.داالسم : االسم :   
  

                                      2102/  2/        ::التاريخ التاريخ   

 السنة البلد ة المانحةالجه قديرالت أونوع الجائزة 

 6002 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من رئيس الجامعة

 6002 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من رئيس الجامعة

 6002 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من رئيس الجامعة

 6002 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من رئيس الجامعة

 6002 العراق جامعة االنبار س الجامعةشكر وتقدير من رئي

 6002 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من رئيس الجامعة

 6002 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من رئيس الجامعة

شكر وتقدير من رئيس ديوان الوقف 

 السني

 د. عبد اللطيف الهميم
 العراق

6002 

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


