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 أحوذ عبىد علىاى االسن الرباعي: -

 9999/  2/  9 تاريخ الىالدة: -

 2192/  91/  22 تاريخ الحصىل عليها:   الشهادة:       دكتىراه -

 الفقو االسالهي التخصص الذقيق: فلسفت شريعت     التخصص العام: -

 2192/  91/  22 تاريخ الحصىل عليو:هذرس دكتىر                  اللقب العلوي: -

 اث الخذهت في التعلين العالي: إحذي عشرة سنت عذد سنى -

 ال يىجذ عذد سنىاث الخذهت خارج التعلين العالي: -

 ahmed_alwan6@yahoo.comالبريذ االلكتروني: -

 2119تاريخ هنح الشهادة:     الجاهعت العراقيت الجهت الوانحت للشهادة البكلىريىس: -

 2112 تاريخ هنح الشهادة:   الجاهعت العراقيت الجهت الوانحت لشهادة الواجستير: -

 2192 تاريخ هنح الشهادة:    الجاهعت الىطنيت / هاليزيا الجهت الوانحت لشهادة الذكتىراه: -

 البغذادي وآراءه الفقهيتاالستار ابى هنصىر  -9عنىاى رسالت الواجستير:  -

 احكام اللهى واللعب والعبث في الفقو االسالهي -2                                 

ة رؤية باتجاه المستجدات العصري والقواعد دور مقاصد الشريعة عنىاى اطروحت الذكتىراه: -

 تأصيلية

 

 

 الصورة



 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2009 – 2006 جامعة ديالى / كلية العلوم  مدير مكتب عميد كلية العلوم 1

 2010 – 2009 جامعة ديالى / كلية العلوم االسالمية مقرر قسم الشريعة 2

 2015 – 2014 جامعة ديالى / كلية العلوم االسالمية مقرر قسم الشريعة 3

 الى االن – 2015 االسالميةجامعة ديالى / كلية العلوم  رئيس قسم الشريعة 4

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

 مادة الثقافة 2009 – 2006 كلية العلوم / قسم الحاسبات / قسم الكيمياء 1

 الفقه / الرابع 2015 – 204 كلية التربية للعلوم االنسانية / ديالى 2

    

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2015-2014 فقه المعامالت الشريعة العلوم االسالمية ديالى 1

 2015-2014 فقه الجنايات الشريعة العلوم االنسانية ديالى 2

 2009-2006 وحرياتحقوق  حاسبات/كيمياء العلوم ديالى 3

      

      

      

      

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 

 



 ائل واالطاريحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحةاو 

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور(-)بحث

 السنة 

 2011 بحث ماليزيا االصول العامة التً قام علٌها فقه المستجدات" 1

 2012 بحث ماليزيا العصرٌةضوابط االجتهاد فً المستجدات  2

 2013 بحث العراق اثر االكراه فً عقد الزواج للمرأة 3

االستدالل بالقواعد االصولٌة والفقهٌة على  4
 المستحدثابحثت العصرٌة دراسة تطبٌقٌة

 2015 بحث ماليزيا

     

     

     

     

 

 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -

 السنة االنعقادمكان  عنوان الدورة ت

 2008 جامعة ديالى اختبار صالحٌة تدرٌس 1

 2006 جامعة ديالى دورة سالمة اللغة   2

 2008 جامعة ديالى دورة كفاءة الحاسوب 3

 2014 جامعة ديالى دورة خاصة بالتصحيح االلكتروني 4

 

 

 

 

 

 

 



 . المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوير التعليم -

 

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 2008 مجلة كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى مقدار الرضاع المحرم فً الشرٌعة االسالمٌة 1

 2009 مجلة كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى اثبات حجٌة القٌاس فً الشرٌعة االسالمٌة 2

 2010 بغداد كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة تعدد الزوجات مطلب شرعً واجتماعً 3

خبر اآلحاد عند الحنفٌة وبعض من التطبٌقات  4
 الفقهٌة فً العبادات والمعامالت

كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة 
 الموصل

2010 

كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة  إتحاف االحبة بالجواب عن مسألة الضبة 5
 الموصل

2010 

 2012 المدٌنة العالمٌة / مالٌزٌاجامعة  دراسة فقهٌة لبعض المستجدات العصرٌة 6

 2012 جامعة آل البٌت / االردن منظور اسالمً فقهً فً بنوك الحلٌب 7

كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة  االدلة التبعٌة لفقه المستجدات العصرٌة 8
 الموصل

2013 

 2016 كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة بغداد فقه المقاصد أنواعه واهمٌته 9

10    

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العلمية و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة

مجلة العلوم  1
 الطبٌعٌة والتطبٌقٌة

ظور اسالمً فقهً من االردن
 فً بنوك الحلٌب

6 (8) 2012 

مجلة اصول  2
الشريعة لالبحاث 

 التخصصية

االستدالل بالقواعد  ماليزيا
االصولٌة والفقهٌة 

على المستحدثابحثت 
العصرٌة دراسة 

 تطبٌقٌة

2 2016 

      

      

      

      

      

 

 . عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية -

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب
انتهاء 

 العضوٌة

 مالحظات

      

      

      



 

 إبداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او اإلبداع الجهة المانحة

التصحيح  1
 االلكتروني

عميد كلية  كتاب شكر 
العلوم 

 االسالمية 

التصحيح الول اجراء 
مرة في قسم الشريعة / 

 كلية العلوم االسالمية

2014 

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

 

 التاليف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجٌة

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 االنكليزية -1

2- 

3-    

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1. 

2. 



 

 نشاطات اخرى -
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