
  ..........................عبد مجيد عبيد خلف السلماني.... :  االســم              

 

 معلومات عامة اوال :
 ـوان:ـالـعـن.1 

  ـ  االنبارالعمل : جامعة............................................................................. 

  :مدرس....الدرجة العلمية:      / فقه مقارن  الشريعة.....التخصص...............   

 :العنوان البريدي .................................................................    
  :01717311770..................................نقال 

 يالبريد االكترون  :
..........................................................wws_wws45@yahoo.com........................ 

 معلومات شخصية  :.7
 .......................عراقيالجنـسية :     ......................... االنبار/القائم..مكان الــوالدة :    

 عراقي.......جواز سفر:                 ...... ......1711.............خ الوالدة :  ــتاري   

                                   ..... ...7..........عدد األطفال :         .....................متزوج.......الحالة االجتماعية :  

 المؤهالت العلمية :ثانيا : 

تاريخ الحصول  الــدولة الجامــعة الــدرجة
 عليها

كلية  –جامعة بغداد  البكالوريوس
 العلوم االسالمية 

 العراق
7000 

كلية  –جامعة بغداد  الماجستير 
 العلوم االسالمية

 العراق
7003 

كلية  –جامعة بغداد  هالدكتورا
 العلوم االسالمية

 العراق
7007 

mailto:kassimalmehyawy@yahoo.com


 :عنوان رسالة الماجستير                                                        

أحكام الغناء في الفقه االسالمي ، أحكام الوقاية والعالج في الفقه ..............
 االسالمي .

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

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

....................................................................................................... 
 أحكام النظر واللمس بين الرجال والنساء في الفقه  : هعنوان أطروحة الدكتورا

 اإلسالمي

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

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

 الخبرات الوظيفية : ثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

اعدادية الدراســـــــــات  محاضر
 اإلسالمية 

7003 7002  

     

     

مقرر قســـــــــم علوم 
 القرآن 

  7007  7001 كلية التربية / القائم 

كلية -جـامعة االنبار تدريسي 
 التربية /القائم

7001 7012  

مســـــــــؤول الوحـــــدة 
 الرياضية 

 –جـــامعــــة االنبــــار 
 كلية التربية / القائم 

7007 -  7012  

     



      

     

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 

 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 الشريعة  7001المرحلة االولى  علوم القرآن 

 الشريعة  7007المرحلة ااألولى  علوم القرآن 

 الشريعة  7007المرحلة الثانية  تفسير 

 الشريعة  7007المرحلة ااالولى  علوم القرآن 

 الشريعة  7007المرحلة الثانية  تفسير

 الشريعة  7007المرحلة الثانية  سيرة نبوية 

 الشريعة  7007المرحلة الثالثة  الحفظ والتفسير 

 الشريعة  7010المرحلة األولى  علوم القرآن 

 الشريعة  7010المرحلة الثانية  تفسير 

 الشريعة  7010المرحلة الثانية  النظم االسالمية 

 الشريعة  7010الثالثة المرحلة  علوم الحديث

 الشريعة 7011المرحلة االولى  علوم القرآن 

 الشريعة 7011المرحلة الثالثة  علوم الحديث

 الشريعة  7011المرحلة الثالثة الحفظ والتفسير 

 الشريعة  7011المرحلة الرابعة  الحفظ والتفسير 

 الشريعة 7017المرحلة األولى  علوم القرآن 



 الشريعة 7017المرحلة الثالثة  علوم الحديث

 الشريعة 7017المرحلة الثالثة الحفظ والتفسير

 الشريعة 7017المرحلة الرابعة الحفظ والتفسير

 الشريعة  7013المرحلة الثالثة  الحفظ والتفسير

 الشريعة 7013المرحلة الرابعة  فقه الجنايات 

 الشريعة 7013المرحلة الرابعة  الحفظ والتفسير

 : اليوجد في  الدراسات العليا تدريس المواد. 7

 التخصص             الفصل اسم المادة

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:3

  
 ال يوجد    



 

 

 .تقييم البحوث: 2

 ال يوجد     

 

 

 

 . االهتمامات البحثية : 5
    

 الشريعة االسالمية والفقه 

 

 

 ال يوجد : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 محاضر 7011 كلية التربية  ظاهرة الطالق  

 محاضر 7007 كلية التربية  التدخين 

التعليم االبتدائي والثانوي في 
 القائم 

 كلية التربية 
7010 

رئيس 
 جلسة

 محاضر  7012 كلية التربية  الوقف 

    



    

    

    

    

    

    

    

 : سادسا : البحوث المنشورة

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

ضوابط اختيار الزوجة في السنة 
 النبوية

 –مجلة كلية العلوم االسالمية 
 جامعة االنبار

 7012 قبول نشر 

    

    

    

  

  

    

    

    

 ال يوجد ثامنا : الكتب المنشورة  :

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب



   

   

   

   

   

   

   

      
   
   

   

 :تاسعا : عضوية اللجان 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

لمؤتمر الكليات اللجنة العلمية 
 االنسانية

 اللجنة االمتحانية لجنة المشتريات

 لجنة التالوة   

 المسابقة القرآنية  

 الخطة الدراسية  

   

   

 تسليم الكتب  



 االرشاد التربوي  

 لجنة ندوة التعليم تدقيق محاور ضمان الجودة 

   

   

   

   

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات



 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 71/1/7010 القائم-كلية التربية التخطيط االستراتيجي

 7017 القائم -التربيةكلية  دورة في الحاسوب ) بور بوينت

 7011 القائم  –كلية التربية  دورة فن االلقاء

 7007 جامعة االنبار دورة طرائق التدريس 

 7011 كلية التربية / القائم  ورشة عمل االختبارات 

 7017 كلية التربية القائم  دورة االرشاد التربوي 

   

   
 

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 والتقديرالجوائز  .1

 

 االهتمامات العامة. 2 
 

 

نوع الجائزة أو 

 التقدير
 السنة البلد الجهة المانحة

 8002 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

رئيس الجامعةمساعد شكر وتقدير من السيد   8002 العراق جامعة االنبار 

وتقدير من السيد رئيس الجامعةشكر   8002 العراق جامعة االنبار 

2شكر وتقدير من السيد عميد الكلية عدد    العراق جامعة االنبار / كلية التربية / القائم 

    

    

ـاط ــ ــ ــ ــ ـان النشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي  الب

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 



 المهارات العامة. 3
 

 

 االسم : عبد مجيد عبيد خلف 

                4102/  6/  5 :التاريخ 

 

 

 أنشطة أخرى
 

 

ــارات ــ ـان المهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  البـيـ

  تطبيقات الحاسوب

ــات األجنبية ــ   اللغ

ــات ــ ــ ــ ــ ــوايـ كرة الطائرة –كرة القدم  اله  


