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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  ..............................عامر خميس وادي خضر.... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  كلية تربية_القائم.ـ  االنبارالعمل : جامعة........................................................ 

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

 :حي السالم قرب مدرسة االطالل–القائم –االنبار ... العنوان البريدي ..................    
  :87017281271................نقال.............................. 

 يالبريد االكترون  :.......................imerarawi@gmail.com...................... 

 معلومات شخصية  :.2
 ...........عراقية....سية : ـالجن                     ........القائم–االنبار  والدة : ــمكان ال   
 .....عراقي .:جواز سفر                      ...........1772...خ الوالدة :  ــتاري   
                                    ............7.......عدد األطفال :                       ...........متزوج..الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1771 العراق االسالمية البكالوريوس
 2888 العراق االسالمية الماجستير 

 2887 العراق بغداد هالدكتورا
  بحث اول تكميلي )علة الربا عند         :ان رسالة الماجستيرعنو

 .حكام االستدانة في الفقه االسالمي(.)أتكميلي بحث ثاني ..فقهاء(ال
......................................................................................................................

......................................................................................... 
 ترجيات االمام ابن كثير الفقهية من خالل كتابه )تفسير  : هعنوان أطروحة الدكتورا

  ......................................................................................القرآن العظيم(
          .................................................................................................................. 

 

mailto:.......................imerarawi@gmail.com......................
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  االن 2880 كلية تربية القائم  مدرس
  م2882 م1771 أوقاف االنبار خطيب / عقد
  م2880 م2882 أوقاف االنبار امام وخطيب

مسؤول وحدة 
  م2812 م2880 كلية تربية القائم الشؤون العلمية

مسؤول وحدة 
  م2812 م 2811 كلية تربية القائم الشؤون العلمية

مقررية قسم علوم 
القران والتربية 

 االسالمية
 م2812 م 2811 كلية تربية القائم

 

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  2887،2811 فقه المعامالت

  2818 فقه االحوال الشخصية
  2811 فقه الجنايات

  2887 الفكر االسالمي

  2812-2818 مناهج مفسرين
  2811الفصل االول / اسس تربية

  2818الفصل االول/  علم نفس النمو
  2811الفصل االول/ 1أصول الفقه
  2811الفصل الثاني/ 2اصول الفقه 
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 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:1
  

     
 
 
 .تقييم البحوث: 2
   
 
 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 1
 لي دراسات مجتمعية منها   

 آلية خدمة المواطن ، اسباب العزوف عن الزواج
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 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 محاضر 2887 القائم -كلية التربية  ندوة المخدرات واثرها في المجتمع
ندوة كيف نقي انفسنا من أنفلونزا 

 الخنازير
 محاضر 2887 القائم -كلية التربية 

ندوة القروض المعاصرة بين الفقه 
 والواقع

 محاضر 2818 القائم -كلية التربية 

ندوة التعليم االبتدائي والثانوي بين 
 الواقع والمأمول

 محاضر 2818 القائم -كلية التربية 

العزوف عن الزواج أسبابه آثاره 
 العالج

 محاضر 2811 القائم -كلية التربية 
الفساد اإلداري وأثره على الواقع 

 التنموي
 محاضر 2811 القائم -كلية التربية 

ندوة الوقف واثره في تنمية 
 المجتمع

 مشارك 2812 القائم -كلية التربية 

 حضور 2811 ة العراقية الجامع مؤتمر قضايا فقهية معاصرة
التربية والتعليم وتحديات الواقع 

 المعاصر
 باحث 2812 الجامعة العراقية

 مشرفا م2811 جامعة االنبار المؤتمر الطالبي في جامعة االنبار
 : سادسا : البحوث المنشورة

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
 2818 منشور بغداد كلية اآلداب _جامعة احكام التسمية على الذبيحة 

الوقت وأثره في نظام دوام الطلبة 
 في البنايات المزدوجة

 2812 منشور  الجامعة العراقية

اصحاب االخدود والتضحية دروس 
 وعبر

 2812 منشور جامعة االنبار للعلوم االسالمية

القسامة عند الحنفية وأثرها في 
 الدماء

 مجلة كلية الشريعة 
 2811 منشور الجامعة العراقية
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   
   

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

عضو لجنة تحديد احتياجات  
 المكتبة في الكلية

 عضو اللجنة االمتحانية 

عضو لجنة مراجعة وتطوير  
 لخطة االستراتيجية في الكليةا

 عضو اللجنة العلمية

عضو لجنة تدقيق نتائج  
 اختبارات

عضو لجنة مراجعة 
مكونات البرنامج 

 االكاديمي
عضو ندوة الزواج  رئيس لجنة البحث العلمي 

 ،الطالق،الوقف
عضو في لجنة اعداد الدليل في  

 الكلية
عضو لجنة تحديث 

 المناهج
  ية في الكليةعضو اللجنة التقويم 
   
   
   
   
   
   
   

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 نعقادهاتاريخ ا مكان الدورة اسم الدورة
 2818 القائم –كلية تربية  التخطيط االستراتيجي
جامعة االنبار _ مركز طرائق  دورة طرائق التدريس

 2880 التدريس

 2811 القائم –كلية تربية  دورة الحاسبات
 2818 القائم –كلية تربية  مهارات الكتابة وفنونها

 2811 القائم –كلية تربية  االرشاد التربوي
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      4102/  6/    5   ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2002 العراق جامعة األنبار  شكر وتقدير 

 2002 العراق  القائم -كلية التربية 4عدد/شكر وتقدير 

 2010 العراق القائم -كلية التربية 4عدد/شكر وتقدير

 2011 العراق القائم -كلية التربية 4عدد/شكر وتقدير

 2012 العراق القائم -كلية التربية 4شكر وتقدير عدد/

 2013 العراق القائم -كلية التربية 4شكر وتقدير عدد/

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أخرى أنشطة
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 2013واخرى في  2003شهادة في الحاسوب في  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


