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 لديرة ا
            الذاتية

                   األسم : عبد الخزر عباس عمي
   7591التهلد : 

 الحالة الزوجية : متزوج 
 9عدد األبشاء : 
 الديانة : مدمم

 التخرص العام : عمهم إسالمية
 التخرص الدقيق : فقو إسالمي 

 المقب العمسي : أستاذ دكتهر
 لتربية/ابن رشد/ قدم عمهم القرآنمكان العسل : جامعة بغداد/كمية ا

 21925350570رقم السهبايل : 
 -أواًل : المؤهالت العلمية :

 التاريخ الكلية الجامعة الذهادة ت
 7500 اآلداب بغداد البكالهريهس 7
 7552 العمهم اإلسالمية بغداد الساجدتير 0
 7550 العمهم اإلسالمية بغداد الدكتهراه  3
 

 -تعيين والترقيات :ثانيًا : تأريخ أول 
رشتتا ومي تتم اامتتر الجتتامعر    اظتتنعينتتب ظيفي تتة متتارس مدتتاعا اتتر يليتتة التر يتتة 

م حرلب على لقم مارس ، واتر  1998، وار سنة  99/6/1991ار 14107
م نقلتتب متتن 9419م حرتتلب علتتى لقتتم استتتا، مدتتاعا ، واتتر ستتنة  9440ستتنة 

ة وال زلتتب ، واتتر ستتنة قدتتا الل تتة العر يتتة التتى قدتتا علتتيم القتتر ن اتتر ن تت  لكليتت
اتتتتتتتر  1896أ/1م حرتتتتتتتلب علتتتتتتتى مرتوتتتتتتتة االستتتتتتتتا، ة ومي تتتتتتتم اامتتتتتتتر 9416
 م .11/8/9411م اعتوارًا من 14/5/9416
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 -: المهام والمدؤوليات : ثالثاً 

 الجهة المهام أو المدؤولية ت
 ةماال
 إلى من

ين تسووامتحانيووة لمدر عزوه لجشووة إ 7
 الرباحية والسدائية

 0222 7557 رشد ابنربية قدم المغة العربية/ت

 0220 0222 رشد ابنقدم المغة العربية/تربية  مقرر الدراسات العميا 0
عزووه لجشووة امتحانيووة  3

 لمدراسات العميا
 0220 0222 رشد ابنقدم المغة العربية/تربية 

عزوووه لجشوووة الدوووسشار  7
 لطمبة الدراسات العميا

 0220 0222 رشد ابنقدم المغة العربية/تربية 

 0279 0277 قدم عمهم القرآن  زه لجشة امتحانية ع 9
لحووووووووووووووووووووود  0279 قدم عمهم القرآن عزه المجشة العمسية  2

 اآلن
 -: التاري  الجامعر :راوعاً 

 الجامعة المعها/الكلية ت
 ةماال
 إلى من

 لحد اآلن 7553 بغداد تربية ابن رشد 7
 -: المقررات الاراسية التر تمب ظتاريدها :خامداً 
 الدنة الاراسية المرحلة المادة قداال ت
السوووووووود ل إلووووووووو   المغة العربية 7

 الفقو اإلسالمي
 0220-7557 الثانية/صباحي ومدائي

 0220-7557 الثانية/صباحي ومدائي عمم التفدير المغة العربية 0
عموووووهم الحووووودي   المغة العربية 3

 ومرطمحو
 0220-7550 الثالثة/صباحي ومدائي

 0272-7550 الثانية/صباحي ومدائي عم اإلسالميةالش المغة العربية 7
 0222-7550 األول  صباحي +مدائي عمهم القرآن المغة العربية  9
 0272-0277 األول  فقو العبادات عمهم القرآن 2
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دراسوووات قرآنيوووة  عمهم القرآن 1
 معاصرة 

 0277 الساجدتير 

فقووو السعووامالت  عمهم القرآن 0
 السالية 

 -0271 الثالثة صباحي
 نآلالحد 

 
 -: الوحيث المنذيرة ار مجال التخرص : سادساً 
 الدنة محل النذر اسا الوحث ت
 0220 مجمة جامعة كربالء أحكام الرسهل في الفقو اإلسالمي 7
-بواب العبوادات-من آراء ابن السشذر الفقيية 0

7 
مجمووووووووة األسووووووووتاذ/تربية 

 ابن رشد
0227 

-بواب العبوادات-من آراء ابن السشذر الفقيية 3
0 

مووووووووة األسووووووووتاذ/تربية مج
 ابن رشد

0227 

حكووم التحووريى عموو  القتوول العيوود فووي الفقووو  7
 اإلسالمي

مجمة كميوة التربية/الجامعوة 
 السدتشررية

0227 

مجمووة القادسووية/جامعة  شيادة غير السدمم في الفقو اإلسالمي 9
 القادسية

0229 

الحكوووووم إلووووو  السذووووواورة وأفرىوووووا فوووووي التهصووووول  2
 يفي القزاء اإلسالم بالرائ

مجمووووووووة األسووووووووتاذ/تربية 
 رشد ابن

0272 

شخرووووية رئوووويس الدولووووة وأفرىووووا فووووي سووووريان  1
 الشرهص الجشائية في الفقو اإلسالمي

مجمووووووووة األسووووووووتاذ/تربية 
 رشد ابن

0277 

أحياء السهات في دار اإلسالم/ دراسوة فقييوة  0
 مقارنة

مجموووووووووووووووووووووووة العموووووووووووووووووووووووهم 
 اإلسالمية

0270 

ة أفووووووووووور العسووووووووووور والسقووووووووووودار فوووووووووووي الر ووووووووووواع 5
 دراسة فقيية مقارنةة/السحرم

مجمووووووووووووووووووة كميووووووووووووووووووة التربيووووووووووووووووووة 
األساسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووية/الجامعة 

 السدتشررية

0273 

مجمووووووووووووة كميووووووووووووة التربيووووووووووووة  دراسة فقيية / مدؤولية البيطار ميشيًا  72
األساسوووووووووووووووووووووووووووووووووية/الجامعة 

 السدتشررية

0273 
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مدؤولية القا ي في وظيفة القزواء/ دراسوة  77
 فقيية مقارنة 

مجمووووووووووووة كميووووووووووووة التربيووووووووووووة 
األساسوووووووووووووووووووووووووووووووووية/الجامعة 

 السدتشررية

0273 

اإلرتثوواث وأفووره فووي موون يقتوول فووي سووبيل   /  70
 دراسة فقيية مقارنة 

مجموووة األسوووتاذ تربيوووة إبووون 
 رشد

0277 

حكووم التعاموول بالربووا فووي دار الحوورب /دراسووة  73
 فقيية مقارنة

مجمووووووووووووووووووة كميووووووووووووووووووة التربيووووووووووووووووووة 
األساسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووية/الجامعة 

 السدتشررية

0279 

القهاعووووود الفقييوووووة فوووووي اإلقشوووووا  إلبووووون السشوووووذر  77
 الشيدابهري 

مذوووووووارت فوووووووي موووووووؤتسر كميوووووووة 
 رشد  ابنالتربية 

0279 

 0279 رشد  ابنمجمة األستاذ تربية  البعد الديشي في صرا  الييهد مع السدمسين  79
 0272 رشد ابنمجمة األستاذ تربية  نبهءة الهعد باألرض السقدسة  72
األشووووووووووووووووووووعري  عموووووووووووووووووووي بوووووووووووووووووووون إسوووووووووووووووووووساعيل 71

ىوووووووو ومشيجو فوووووووي كتووووووواب )مقوووووووا ت 332)ت
 اإلسالميين وأحهال السرمين 

   0272 رشد ابنمجمة األستاذ تربية 

مووووشين ترووووشيع الفوووورد عموووو  أسوووواس حوووودي   70
 اإلفتراد / دراسة وتقهيم 

 0271 رشد ابنمجمة األستاذ تربية 

ما هية التعهيى السالي ومردر وجهبو فوي  75
 الفقو اإلسالمي السعاصر 

 0271 رشد ابنمجمة األستاذ تربية 

السشوووووذر الشيدوووووابهري فوووووي كتابوووووو  ابووووونموووووشين  02
 تفدير القرآن

 0271 مقبهل لمشذر 

موووون  رووووائص سوووويد األنام)صووووم    عميووووو  07
 وآلو وسمم  / دراسة فقيية 

 0270 مشذهر غير 

السطمووب فووي تحقيووق السووذىب انسووهذج يوو  تمش 00
 لمتقريب بين السذاىب الفقيية ا سالمية 

الدراسووووووات السدووووووتدامة مجمووووووة 
 السجمد ا ول العدد الثاني

0275 
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 -: التكريا : وعاً سا
 الدنة الجهة المانحة نيع التكريا ت
 0222 رشد ابندة كمية التربية/عسا كتاب شكر 7
 0227 رشد ابنعسادة كمية التربية/ كتاب شكر 0
 0272 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 3
 0272 رشد ابنعسادة كمية التربية/ قدم شير 7
 0270 مركز دراسات الكهفة كتاب شكر 9
 0273 رشد ابنعسادة كمية التربية/ كتاب شكر 2
 0277 رشد ابنلتربية/عسادة كمية ا كتاب شكر  1
 0279 عسادة كمية التربية/إبن رشد كتاب شكر  0
 0272 وزارة العميم العالي  كتاب شكر  5
 0271 رشد ابنعسادة كمية التربية/ كتاب شكر  72
 0271 رشد ابنعسادة كمية التربية/ كتاب شكر  77
 0270 رشد ابنعسادة كمية التربية/ شكر كتاب  70
 0275 رشد ابنعسادة كمية التربية/ شكر كتاب  73
 0202 رشد ابنعسادة كمية التربية/ شكركتاب  77

 

 

 

 -ثامناً : في مجال التعاون بيه الوزارات :

الكعتتب ب نتتزة   الت الكعاتتزل العتتبلا  الميتتا العااتتا  التت  الا  إشتتكت ف  تتا   تتب  

العتاقزة األختى  ثهب   الا  الد بع  الثفط  الكتنزة  لسث ا   ككبلزة إلقب ة الثد ا  

 م 2002الى م 1111العاازة   كبنة المي ث  الكقبليت  ة 

 

 ً  -: اإلشراف والمناقشات والتقويمات العلمية : تاسعا

 اإلشراف 

ف عاتتى عتتد   تتة التاتتبري  األعتتبليف العاازتتة  تتا   تتب  الدلااتتب  القت تزتتة أشتتت 

 الفقهزة  االص لزة  ال  لف ، أ ب  ا   ب  اإلشتاف عاى ني ث الدلااتب  األ لزتة 

/ ني ث الكختج  قد أشت ف عاى الائتب   تة الميت ث لاةامتة الاكختتالزة  ال  لتف ، 

  ا الادالس  ال  لف اب  أشت ف أيضب عاى  ئب   ة الةامة الاةمقزة 
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 المناقشات

 افف ناثبقشة العشتتا   تة لاتبري  أعتبليف  نيت ث الكختتج الكتا ال يكست  الا تبب 

 .إلحصبرهب عزاة خد كا  ا الب عة نغدا   غزتهب  ة ال ب عب  العتاقزة  ال  لف 

 التقويمات العلمية 

ة لعتد   تة  ازتب   افف نكق يل العديد  ة ال كت   التاتبري  األعتبليف  نيت ث الكتقزت

  عبهتتد العتتتاه  الهتتب  اإلشتتتاف  الكقتت يل  تتا   الت الكعاتتزل العتتبلا  هزئتتة الكعاتتزل 

 .الكقثا  ال  لف 

 

 -عاشراً : الندوات والمؤتمرات :

إشكت ف  ا العديد  تة الثتد ا     لشتب  العاتي  الاتت اتا   تا   تب  الكخصت  

   . ال  لفنصفة نبحا أ   ارت أ   شكتك  ا الا بب عزاة خد كا 


