
الذاتية السيرة  

 

. دبٌس حمٌد علً عباس:  الرباعً االسم -  

 1968/  7/  1:  الوالدة تأرٌخ -

  2012/  5/  24:  علٌها الحصول تأرٌخ             .                               الدكتوراه:  الشهادة -

  فقه أصول:  قٌقالد التخصص          .      االسالمٌة الشرٌعة فلسفة:  العام التخصص -

 2013/  7/  11:  علٌه الحصول تأرٌخ          .                      مساعد استاذ:  العلمً اللقب -

.سنوات ثمان:  العالً التعلٌم فً الخدمة سنوات عدد -  

.ونصف سنتان:  العالً التعلٌم ارج الخدمة سنوات عدد -  

 abbasalialobaidy@yahoo.com. : ترونًااللك البرٌد -  

 . االسالمٌة العلوم كلٌة  –بغداد جامعة:  البكلورٌوس لشهاهدة المانحة الجهة -

 . والقانون الشرٌعة كلٌة  –العراقٌة الجامعة:  الماجستٌر لشهادة االنحة الجهة -

 . الشرٌعة كلٌة  –العراقٌة الجامعة:  الدكتوراه لشهادة المانحة الجهة -

 . الفقهاء اختالف فً وأثرها االصولٌٌن عند الصفة:  الماجستٌر رسالة عنوان -

 . البغدادي للخطٌب االصولً المنهج:  الدكتوراه رسالة عنوان -

 : شغلها التً الوظائف -

-  

  الى  –من الفترة  العمل مكان    الوظٌفة             ت
 2006-2004      بعقوبة استئناف محكمة  قضائً معاون           1
 2011 -2010     االسالمٌة العلوم كلٌة  والعالقات البعثات شعبة مسؤول   2
 2013 -2011    االسالمٌة العلوم كلٌة  الكلٌة مجلس أمٌن        3
 

 : فٌها درس التً والمعاهد الجامعات -

 المالحضات   الى  -من الفترة   ( المعهد( / الكلٌة) الجامعة) الجهة  ت
  2010   -2007  القانون كلٌة   -دٌالى جامعة 1
  2013  -2010   االسالمٌة العلوم كلٌة  –دٌالى جامعة 2

 

 

 



   بتدرٌسها قام التً الدراسٌة المقررات -

 

  الدراسٌة السنة       المادة   القسم   الكلٌة   الجامعة  ت
 2008/   2007 الوصاٌاوالموارٌث القانون  القانون  دٌالى 1
 2009/  2008   لموارٌثالوصاٌاوا  القانون  القانون دٌالى 2
 2010/  2009   شرٌعة مدخل القانون القانون  دٌالى 3
 العلوم  دٌالى 4

 االسالمٌة
 2011/  2010    اسالمٌة فلسفة   الشرٌعة

 العلوم دٌالى 5
 االسالمٌة

 2012/   2011   نبوٌة سٌرة الشرٌعة

 العلوم دٌالى 6
 االسالمٌة

 2013/   2012   فقه أصول الشرٌعة

 

  تطوٌرها فً ساهم او بتطوٌرها قام التً الدراسٌة المقررات -

  الدراسٌة السنة  المادة  القسم  الكلٌة    الجامعة  ت
      

      
 

  واالطارٌح الرسالة على االشراف -

 

 الرسالة عنوان القسم  الكلٌة    الجامعة  ت
  االطروحة او

  الدراسٌة السنة 

      

      
 

  فٌها شارك التً والورش العلمٌة والندوات تالمؤتمرا -

        المشاركة نوع  االنعقاد مكان   العنوان  ت
 (حضور  –بحث) 

  السنة 

 عراقا نبنً والتعلٌم بالتربٌة 1
 موحدا

/  للبنات التربٌة كلٌة
  تكرٌت

 2011    بحث     

/  العراقٌة الجامعة  معاصرة فقهٌة قضاٌا 2
  الشرٌعة كلٌة

 2011    بحث  

 الحدٌث علوم جمعٌة   الوسطٌة فً الحدٌث أثر 3
 بغداد/  

 2011     فقط حضور 

/  العراقٌة الجامعة  الدراسٌة المناهج تطوٌر  4
  الشرٌعة كلٌة

 2012    بحث   

 

 

  اقامها والتً بها شارك التً الدورات -



 

  نةالس       االنعقاد مكان    الدورة  عنوان              ت

 2011     االسالمٌة العلوم كلٌة   والشرٌعة الطب بٌن المرأة تطبٌب 1

 2012     االسالمٌة العلوم كلٌة  للسحر واالجتماعٌة الفقهٌة اآلثار 2
 2012     االسالمٌة العلوم كلٌة   الخاصة االحتٌاجات وذوي المسنٌن رعاٌة 3

 

 

 

  التعلٌم تطوٌر او والمجتمع لبٌئةا لخدمة التخصص مجال فً البحثٌة المشروعات -

 

  السنة    النشر محل    البحث عنوان     ت
 2012      رشد ابن/  االستاذ  الشرٌعة مقاصد نظرٌة  1
 2012      االدب كلٌة مجلة  الخالف فقه   2
 2012      الشرٌعة كلٌة مجلة   العصر ومستجدات االحكام تغٌر 3
 2013      دٌالى مجلة  الشرعٌة األحكام فً االعتدال  4

 

 

  فٌها بالنشر قام التً( impact factors)  ومجالت العالمٌة المجالت -

 

 العددالذي  البحث عنوان   الدولة   المجلة اسم   ت 
  نشرفٌه

 السنة 

      

      

      
 

  والدولٌة المحلٌة العلمٌة الهٌئات عضوٌة -

 

/  عضوا مازال   االنتساب تارٌخ   دولٌة/  محلٌة   الهٌئة اسم  ت
  العضوٌة انتهاء

  مالحضات 

      

      

      
 

 (  شكر كتب/  تقدٌرٌة شهادات/  جوائز)  على فٌها حصل نشاطات او ابداعات -



 

 او االبداع نوع ت
  النشاط

/  جائزة)  علٌه حصل ما
 ( شكر كتاب/  تقدٌر شهادة

 النشاط عنوان   المانحة الجهة
  االبداع او

  السنة  

 الجامعة رئٌس  شكر وكتاب تقدٌر شهادة  1
  العراقٌة

 مع التعامل فقه
  المخالف

  2012 

/  التربٌة كلٌة  شكر وكتاب تقدٌر شهادة  2
 تكرٌت

 مقاصد نضرٌة
  الشرٌعة

  2011 

/  التربٌة كلٌة شكر وكتاب تقدٌر شهادة  3
 بابل جامعة

 فً االعتدال
  الشرعٌة االحكام

 2012 

 العلوم كلٌة   شكر كتب( 5)   4
  االسالمٌة

 2012  -2011  ادارٌة اعمال

 جامعة رئٌس المتمٌز االستاذ شهادة  5
 دٌالى

 2013   علمٌة كفاءة 

 

  والترجمة التألٌف -

 غٌر/  منهجٌة   الطبعات عدد   النشر سنة   النشر دار اسم  الكتاب عنوان   ت
  منهجٌة

 البحوث زمرك  الصالة فقه 1
  والدراسات

 بغداد

 منهجً غٌر   نسخة 100  2012 

 البحوث مركز  االستسقاء 2
  بغداد والدراسات

   

      
 

   ٌجٌدها التً اللغات -

1-    

2-  

3-  

 

  المجتمع خدمة فً مساهمات -

.  سنوات لعدة المساجد فً الكرٌم القرآن تحفٌظ دورات من كثٌر على االشراف -1

 .  سنوات لعدة الخالص فً المأمون ثانوٌة فً والمعلمٌن االباء مجلس عضو  -2

 

  اخرى نشاطات -

1- 

2- 



 

( . CD)  قرص على ونسخة ورقٌة نسخة تسلٌم ٌتم/  مالحظة

 

.  للعلم  تعاونكم حسن شاكرٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


