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 قاسى َاصر حسيٍ انزيذي االسى انرباعي: -

 و4791 تاريخ انىالدة: -

 و47/4/9007تاريخ انحصىل عهيها:                                           دكتىراِانشهادة:  -

 فقّ يقارٌانتخصص انذقيق:  فهسفت شريعت اسالييت /               انتخصص انعاو: -

 و9/49/9049 تاريخ انحصىل عهيّ: / دكتىراستار انهقب انعهًي:   -

 سُت( 49)اث انخذيت في انتعهيى انعاني: عذد سُى -

 ال يىجذ عذد سُىاث انخذيت خارج انتعهيى انعاني: -

 sa1771457@gmail.com انبريذ االنكتروَي: -

تاريخ يُح ريعت وانقاَىٌ /انجايعت انعراقيت كهيت انشانبكهىريىس: انجهت انًاَحت نهشهادة  -

 و4771انشهادة: 

 تاريخ يُح انشهادة:   انعراقيت انجايعت/ وانقاَىٌ انشريعت كهيت انجهت انًاَحت نشهادة انًاجستير: -

 و9001

 تاريخ يُح انشهادة: /  انعراقيت انجايعت/ وانقاَىٌ انشريعت كهيتانجهت انًاَحت نشهادة انذكتىراِ:  -

  و47/4/9007

 انصحابي انجهيم عًرو بٍ حريث وآراؤِ انفقهيت -4عُىاٌ رسانت انًاجستير:  -

 

 

 الصورة



 انتابعي انجهيم )عبيذة بٍ عًرو انسهًاَي وآراؤِ انفقهيت( -9                                 

عبيد )القاسم بن سالم( في غير العبادات ـ  ابي لإلماماآلراء الفقهية عُىاٌ اطروحت انذكتىراِ: -

 دراسة مقارنة

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2002-2006من  جامعة ديالى -كلية القانون تدريسي  1

معة اج–كلية العلوم االسالمية تدريسي 2
 ديالى

 م2012 -2002

 م2013 -م2010 االسالمية العلوم كلية مسؤول شعبة ضمان الجودة  3

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

  م2002 – م2006 جامعة ديالى / كلية القانون 

  م2012-2002 جامعة /ديالى كلية العلوم االسالمية 

    

 

 بتدريسها المواضيع الدراسية التي قام -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2002-2006 االنسان حقوق القانون القانون ديالى 1

االحوال  القانون القانون ديالى 2
 الشخصية

2002-2002 
-2002و

 م2002

العلوم  ديالى 3
 االسالمية 

المدخل لدراسة  الشريعة 
الشريعة 
 االسالمية

2002-2010 
-2011و 

2012 

العلوم  ديالى 4
 االسالمية 

 2013-2012 فقه العبادات الشريعة
-2013و

 م2014

 العلوم ديالى 5
 االسالمية

فقه المعامالت  الشريعة
 والجنايات

2014-2015 

 العلوم ديالى 6
 االسالمية

 2016-2015 فقه االسرة الشريعة

 العلوم ديالى 2
 االسالمية

 2012-2016 فقه المعامالت الشريعة

العلوم  ديالى 2
 االسالمية

 -2015من  اصول فقه الشريعة
2012 

 



 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

      

 

 

 

 ائل واالطاريحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 م2011  بحث جمعية علوم الحديث مؤتمر 

 م2012 بحث الجامعة العراقية مؤتمر 

كلية  جامعة ديالى / مؤتمر 
 العلوم االسالمية

 2014 بحث

 2015 محاضرة كلية العلوم االسالمية ندوة 

كلية االالهايات جامعة  مؤتمر 
 تركيا  –قسطموني 

 2012 بحث

     

     

     

 

 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -

مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

المكتبة  1
 االفتراضية

كلية العلوم 
 االسالمية

 م2012



السبورة  2
 التفاعلية

 العلوم كلية
 االسالمية

 م2012

    

    

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قام بالنشر فيها ( التيimpact factorsالمجالت العلمية و مجالت ) -



العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

االقرار وسيلة  العراق  مجلة ديالى  1
من وسائل 
االثبات في 

 جرائم الحدود

 م2010 45

عقد المرابحة  العراق مجلة االستاذ 2
لالمر بالشراء 

واثره في خدمة 
 المجتمع

 م2011 165

العلل التي تجيز  العراق مجلة االستاذ 3
للزوجة طلب 

التفريق ـ دراسة 
 مقارنة 

 م2011 162

دور المنظومات  العراق مجلة ديالى 4
الشعرية التعليمية 

في تقريب علم 
 الفقه

 م2013 52

 مؤتمر مجلة 5
 العلومكلية 

 ديالى االسالمية
 االسالمي الفكر
 االصالة بين

 والمعاصرة

الثبات والمرونة  العراق
احكام في 

الشريعة ـ نماذج 
 تطبيقية مختارة

 م2014  عدد خاص

 العمرة جواز العراق مجلة اشنونا 6
 اشهر في للمكي
 غير من الحج

 دراسة –كراهة
 وتحقيق

 م2016 3العدد 

أحكام صالة  العراق مجلة اشنونا 2
المسبوق في 

 الفقه االسالمي

 م2012 4العدد 

القول االحرى  العراق  مجلة اشنونا  2
في وقوع الطالق 
المعلق على نفقة 

العدة باالبراـ 
 دراسة وتحقيق

 م2012 6العدد 

 

-  

-  

 . عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية -



محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

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

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

 

 

 التاليف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

توضيح  
 الفرائض

المطبعة 
المركزية 

جامعة 
 ديالى

 غير منهجي 1 م2016

      

      

      

  



 اللغات التي يجيدها -

 العربية-1

 االنكليزية -2

3-    

 

 

 


