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  :الشهادات 

 قسم أصول الفقه بكلوريوس في العلوم اإلسالمية من الجامعة العراقية ـ. 
 القانون قسم  السياسية من الجامعة العراقية ـ بكلوريوس في القانون والعلوم. 
 جستير في الشريعة من جامعة بغدادما . 
  فلسفة في الشريعة من جامعة بغدادالدكتوراه . 
 :الشريعة. التخصص العام 
 أصول الفقه :التخصص الدقيق. 
 مدرس دكتور :الدرجة العلمية. 
 عضوية النقابات واالتحادات : 

 عضو إتحاد الحقوقيين العراقيين . 
  إتحاد الحقوقيين العربعضو. 
 عضو إتحاد التربويين العرب. 
  الجامعيينعضو رابطة التدريسيين. 
 عضو نقابة األكاديميين العراقيين. 
 بطة القّراء والمجودين العراقيينعضو را. 
 األمانة العامة لمجلس لم المجتمعيعضو مكتب النخب والكفاءات ـ فرع بغداد ـ التابع للجنة التعايش والس /

 الوزراء. 
 .عضو مشيخة الحديث في محافظة نينوى 
 :األنشطة العلمية 

 .تقويم البحوث 
 .اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 .اإلشراف على بحوث التخرج 
 اإلعداد واإلشراف على االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا. 
  مناقشة رسائل وأطاريح طلبة الدراسات العليا.عضو لجان 
 .عضو لجان مناقشة بحوث التخرج للدراسة األولية 
 عضو لجان استالل البحوث. 
  امتحانية.عضو لجان 



 عضو لجان االمتحان التنافسي للدراسة الصباحية والمسائية. 
 اإلشراف العلمي والتربوي على الطلبة. 
 .عضو لجنة نظام الطالب األلكتروني 
 .عضو لجنة المقاصة العلمية للدراسة األولية 
 .تشكيل مركز القرآن الكريم والتدريس فيه 
 رابعة.تدقيق وتصحيح االمتحان التقويمي للمرحلة ال 
 .تحكيم المسابقات القرآنية 
 .تولي مهام مقرر الدراسة المسائية 
  : البحوث والدراسات 

 هللا وأثره في العقوبات الشرعية حق. 
 دراسة مقارنة ــستحسان في فقه اإلمام مالك اال. 
  المعتزلة واألشاعرة عندمواطن االتفاق واالختالف األصولية . 
  الشريعة والقانون نظرية الظروف المشددة للعقوبة في. 
 .اإلجماع مسلكًا من مسالك العلة 
  إثبات مسالك العلة عند األصوليينأثر النفي في. 
  الحكمة ونقض العلة عند األصوليينالتعليل بالصلة بين. 
 .))المنهج األصولي لإلمام جالل الدين الخبازي في كتابه ))المغني في أصول الفقه 
 .دور األدلة التبعية في مالية حقوق التأليف 
 .نفي الفارق عند األصوليين وتطبيقاته في عقد الزواج وآثاره  
 لموكل في القانون المدني العراقيتوريث الوكالة من جهة ا. 
 .دور الوقف الخيري في تحقيق التكافل االجتماعي 
 :المقررات التي قمت بتدريسها 

 .أصول الفقه 
  أصول الفقه.المدخل لدراسة 
 .المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية 
 .االقتصاد اإلسالمي 
 .التالوة والتجويد 

 
  الحاصل عليهاوالتشكرات الجوائز : 



  0229ـ  0222، لكوني األول على الجامعة العراقية للعام 0222لعام جائزة الطلبة المتفوقين. 
 ءكتب شكر من رئيس الوزرا 
   العالي والبحث العلمي.كتب شكر من وزير التعليم 
  بغداد جامعة كتب شكر من  رئيس 
  الكلية.عميد كتب شكر من 
   محافظ بغدادكتاب شكر من. 
  مدير القناة الجامعية الفضائيةكتاب شكر من. 
 :الدورات 

  0299مركز التطوير والتعليم المستمر ــ جامعة بغداد التربوي في دورة التأهيل. 
  0299التطوير والتعليم المستمر ــ جامعة بغداد مركز دورة اللغة العربية في. 
  0292دورة كيفية انتماء األساتذة إلى موقع الباحث العلمي في جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالمية. 
  0292المركز الوطني للتنمية واإلبداع دورة أنماط السلوك البشري في. 
 ريح الجامعية في كلية العلوم اإلسالمية ــ الجامعة دورة فن تحقيق المخطوطات ومنهج كتابة الرسائل واألطا

 .0292العراقية 
 (  دورة تدريبيةgoogle scholarفي ) 0292 جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالمية. 
  0291دورة سالمة اللغة العربية في وحدة التعليم المستمر ــ جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالمية. 
  0291 مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني/ جامعة بغداددورة إنشاء الصفوف التعليمية في. 
  التي شاركت فيهاوورش العمل المؤتمرات والندوات العلمية : 

 )المنعقد في المؤتمر العلمي )التوافق المجتمعي والتواؤم المدني في المنظور اإلسالمي بين النظرية والتطبيق /
 .المؤتمر  جنة العلمية فيل، وكانت مشاركتي بصفة عضو ال0292اإلسالمية ـ جامعة بغداد عام كلية العلوم 

  لجنة التعايش والسلم المجتمعي/ األمانة العامة لمجلس الذي أقامته  (إطالق مكاتب النخب والكفاءات)مؤتمر
 . 0292عام  الوزراء

  عام  والسلم المجتمعي/ األمانة العامة لمجلس الوزراءلجنة التعايش الذي أقامته  (التعايش السلمي)مؤتمر
0292 . 

 )الذي أقامته المؤتمر العلمي الدولي األول )العلوم اإلنسانية والصرفة ... رؤية نحو التربية والتعليم المعاصر 
 .0291نقابة األكاديميين العراقيين/ مركز التطوير االستراتيجي األكاديمي عام 

 التي أقامتها كلية العلوم اإلسالمية ــ جامعة الموصل عام  مية ودورها في خدمة المجتمع(ندوة )الشريعة اإلسال
 بصفة باحث. وكانت مشاركتي، 0291



 )والتي أقامتها جامعة المنوفية ــ مصر،  ورشة عمل تدريبية بعنوان )البرمجة العقلية للطفل ... رؤية لجدارة الذات
  بصفة مشارك.، 0291بالتعاون مع نقابة األكاديميين العراقيين/ مركز التطوير االستراتيجي األكاديمي عام 

 ( التي أقامها قسم الشريعة في كلية العلوم اإلسالمية ــ جامعة ل الفقه ــ واقعها وآفاق تطويرهامناهج أصو ورشة )
 .0292بغداد عام 

 .العديد من المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها بصفة حضور 
  جامعة بغداد تدريسي في كلية العلوم اإلسالمية ـ :مكان العمل . 
 3002/ 5/  32 :تاريخ التعيين. 
    :البريد األلكترونيAamer.Hamad@cois.uobaghdad.edu.iq              


