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 . 92/9/2442 تاريخ التعيين :
 المؤهالت العلمية:

بالرتتيو  االو  علو   –فقوو مقوارن بدرجوة امتيواز  –درجة البكالوريوس يف الشريعة والعلووم االسويمية  -
 .  9115جامعة بغداد عام 

 .  2444فقو مقارن بدرجة امتياز عام  –درجة ادلاجستري يف الشريعة والعلوم االسيمية  -
 .   2449فقو مقارن بدرجة امتياز عام  –توراه يف الشريعة والعلوم االسيمية درجة الدك -

 :اإلجازات العلمية
زلةوود  وواع العووا  ر ووي  مووص فلوويلة الوودكتور/ حفووع عووص عا ووم إجووازة علةيووة ةوواملة بروايووة  ةرلوواز  -

رآن والشوووي  : علوووع الووور عبووواس علوووو  نوووة إقووورا  القووو –اذليئوووة االداريوووة يف لعيوووة الشوووبان ادلسووولة  
 .الكرمي 

 يف التنةية البشرية .ودورات احلصو  عل  دورات يف احلاس  األيل ، وادلكتبة االفرتاضية ،  -
 المؤلفات العلمية:  
 رسالة ماجستري .  –أم ادلؤمن  أم سلةة )رضع اهلل عنها( مروياهتا وفقهها  .9
 وحة الدكتوراه . اطر  –احلنبلع ) رمحو اهلل ( واراؤه الفقهية يف العبادات  ابص ايب موس   .2
جامعووة بغووداد  –حبووحم زلكووم يف رللووة كليووة العلوووم االسوويمية  –التوورتس وأحكامووو يف الفقووو ا سوويمع  .7

 .  2441عام 
جامعووة االابووار  –حبووحم زلكووم يف رللووة كليووة العلوووم االسوويمية  –اثوور العبووادة يف لووي الرتبيووة ا سوويمية  .0

 .  2441عام 



حبووووحم زلكووووم يف رللووووة دراسووووات اسوووويمية  - ة والطوووو  والقووووااونتوووواجري االرحووووام وأثووووره يف ا وووور الشووووريع .5
 . 2494جامعة كربي  عام  –كلية العلوم ا سيمية   –معا رة 

 .   2492ا امعة العراقية عام  –حبحم زلكم يف رللة ادلبدأ  - العةليات التجةيلية ب  احلل واحلرمة .9
بيو  احلكةوة /  -دراسوات االديوان يفحبحم زلكم  - حتديد جن  ا ن  مص الناحية الطبية والشرعية .3

 .   2497عام  بغداد
جامعووة  –حبووحم زلكووم يف رللووة كليووة الرتبيووة االساسووية  -فقووو االقليووات ادلسوولةة يف الووبيد ةووري ادلسوولةة .8

 .   2497ادلستنصرية عام 
 –حبوووحم زلكوووم يف رللوووة كليوووة العلووووم االسووويمية  - ح ووور التجوووو  واثوووره يف العبوووادات)العرا  الوذجوووا( .1

 .  2490ة بغداد عام جامع
 –حبوحم زلكوم يف رللوة كليوة الرتبيوة للبنوات  - وتكييفو الفقهوع والقوااو  -الطي  ادلعلق: ماىيتو .94

 .  2490جامعة بغداد عام 
جامعة بغداد  –حبحم مشارك يف مؤمتر كلية العلوم االسيمية  –احلوار واثره يف التعايش السلةع  .99

 .  2490عام 
حبحم مشارك يف مؤمتر الدويل لكلييت الرتبية للبنات  -ت التجةيلية اللوابي الشرعية للعةليا .92

  . 2490جامعة بغداد عام  –والرتبية ابص رةد 
كلية   –حبحم مشارك يف مؤمتر قسم علوم القرآن  –عةل ادلرأة ادلسلةة ادلعا رة وحكةو الشرعع  .97

 .  2495جامعة بغداد عام  –الرتبية للبنات 
( وآراؤه الفقهية يف مسا ل اافرد هبا ادلالكية عص ا ةة ادلذاى  524االمام الطرطوةع ادلالكع ) .90

  . 2495عام  –ا امعة العراقية  –قبو  اشر يف رللة العلوم االسيمية  –الثيثة 
جامعة بغداد عام  –قبو  اشر يف رللة كلية الرتبية للبنات  –الرسوم ادلتحركة مص من ور ةرعع  .95

2499  . 
ادلؤمتر العلةع الدويل األو  ) الرمحة يف حبحم مشارك يف  -هارة والصية الرمحة و ورىا يف الط .99

-3جامعة ادللك سعود  للفرتة  –ا سيم( لقسم الدراسات ا سيمية يف كلية الرتبية 
8/2/24998  . 

  الرسائل التي اشرفت عليها :
 رسالة ماجستري .  – منهجية االمام الشعرا  يف كتابو ادليزان الكربى -
 رسالة ماجستري . – واراؤه الفقهية-رمحو اهلل–االمام ابص راةد القفصع  -
 رسالة ماجستري . –وراؤه الفقهية  -رمحو اهلل-االمام لا  الديص االقفهسع -
 رسالة ماجستري . –االحكام الفقهية ادلستنبطة مص سورة يوسف  -



 رسالة ماجستري . -اضطراب التوحد واحكامو يف الفقو االسيمع  -
   ناقشتها :التي ائل الرس
 رسالة ماجستري .  – ترجيحات ادل هري الفقهية يف تفسريه سورة البقرة -
 رسالة ماجستري .  –دراسة ا ولية فقهية –ارا  ابص برىان يف مباححم تفسري النصوص  -
دراسوة -ااتيارات االمام عي  الديص السةرقندي يف ضو  كتابوو حتفوة الفقهوا  يف الزكواة والصووم واحلو  -

 رسالة ماجستري .  –يةفقه
 رسالة ماجستري .  –ترجيحات ادل هري الفقهية يف تفسريه سورة النسا  -
رسوووووالة  – السووووويد عبووووود الكووووورمي االردبيلوووووع ومنهجوووووو واراؤه الفقهيوووووة يف كتابوووووو فقوووووو احلووووودود والتعزيووووورات -

 ماجستري . 
 رسالة ماجستري . – دالالت االلفاظ عند االمام ابص حاج  ادلالكع -

 الندوات :المؤتمرات و 
 –ادلؤمتر العلةع الدويل األو  ) الرمحة يف ا سيم( لقسم الدراسات ا سيمية يف كلية الرتبية  -

 .  8/2/24998-3جامعة ادللك سعود  للفرتة 
 ادلؤمتر الدويل العاةر )التجديد واالستجابة لروح العصر( كلية االمام االع م -
 .  79/7/2441ادلرأة العراقية يف ظل حتديات العصر( ادلؤمتر العلةع األو  لوحدة حبوث ادلرأة: )  -
ادلؤمتر العلةع الدويل لعلوم الرتبية الذي تقيةو كليتا الرتبية للعلوم ا اسااية ابص رةد و الرتبية للبنات  -

 .  93/0/2490 – 99للفرتة 
لية العلوم ا سيمية ادلؤمتر العلةع السابع ) ادلنه  القرآ  يف تربية الفرد واجملتةع ا رة عصرية( يف ك -

 .  25/0/2497-20جامعة بغداد للفرتة  –
ادلؤمتر العلةع اخلام  ) جتديد الفقو ا سيمع أ ولو وضوابطو وتطبيقاتو( يف كلية العلوم ا سيمية  -

 .  29/0/2499-24جامعة بغداد للفرتة  –
 –ية العلوم ا سيمية يف كل)ا سيم ومشكيت القرن احلادي والعشريص(  ادلؤمتر العلةع األو  -

 .  93/7/2494-99جامعة كربي  للفرتة 
لقسم علوم القرآن يف كلية الرتبية ادلؤمتر العلةع اخلام  ) إن ىذا القرآن يهدي لليت ىع أقوم(  -

 .  9/5/2441جامعة بغداد للفرتة  – للبنات
جامعة بغداد  –ة الرتبية للبنات ادلؤمتر العلةع الدويل األو  )دور ادلرأة يف بنا  اجملتةع والدولة( كلي -

 .  98/2/2494-99للفرتة 
قسم علوم القرآن يف كلية الرتبية للبنات ) حوار التقري  ب  األديان وادلذاى ( يف الندوة العلةية  -

95/0/2490  



قسم علوم  –ادوة : أثر الرتبية ا سيمية يف تعزيز دور ادلرأة لنهلة اجملتةع، كلية الرتبية للبنات  -
 بورقة عةل .  29/2/2499قرآن، ال
  9/2/2499حلقة اقاةية بعنوان : ظاىرة التسو  اسباهبا، وطر  عيجها وفق الشريعة ا سيمية  -

 . بورقة عةل
، بورقة 8/9/2495قسم علوم القرآن،  –السياسة والر اسة، كلية الرتبية للبنات ادوة : ادلرأة ب   -

 .  الفقو االسيمععةل حكم تويل ادلرأة لر اسة الدولة يف 


