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 انسرية انذاتيت
 

 الركابًحمد تٌسٌر أحمٌد عبل :االسى 

  9/23/2911البصرة ة: يكاٌ وتأريخ انىالد

 البصرة / الزبٌر / دورالضباط: انعنىاٌ 

 11912511996:رقى اهلاتف

 Taiseerdr@yahoo.com: انربيد االنكرتوني

 : واجلهت املاحنت وتاريخ احلصىل عهيها انشهاداث
 5/9/3122 –كلٌة العلوم االسالمٌة  –بغداد  دكتوراه / جامعة -

 2/9/3116 –كلٌة العلوم االسالمٌة  –ماجستٌر / جامعة بغداد  -

 3111/3112 –كلٌة التربٌة  –/ جامعة البصرة  بكالورٌوس -

 3126/3127 –كلٌة القانون  –بكالورٌوس / جامعة البصرة  -

 : االختصاص انعاو:انعهًيتوتاريخ احلصىل عهيها اتةاملز

 أصول الدٌن  -  5/9/3125   -أستاذ مساعد دكتور  -

 5/9/3122 –مدرس  -

 21/21/3116 –مدرس مساعد  -

 الوضعٌةاألحوال الشخصٌة فً األدٌان سماوٌة وقوانٌنها :االختصاص اندقيق

  اللغة العربٌة: انهغاث انتي جييدها
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 تدرٌسً :  انىظيفت احلانيت

 وتىارخيهااملناصة انتي تىالها يف انكهيت 

 3121االشراف على وحدة المجانٌة .-

 3122االشراف على وحدة المكتبة  -

 انبحىث املنشىرة واملؤنفاث :
 البحوث العلمٌة :

مفهوم العقل عند الفالسفة المسلمٌن دراسةة موضةوعٌة نمنشةور مجلةة   (2
 التارٌخٌة(

جرٌمة الزنا ما بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون المصري دراسة مقارنة   (3
 ن منشور  مجلة اآلداب (

 حد الخمر فً الشرٌعة اإلسالمٌة  ن منشور مجلة جامعة ذي قار ( (4
ألدٌةةةان السةةةماوٌة نمنشةةةور مجلةةةة   أهةةةم المراحةةةل التةةةً مةةةر  بهةةةا ا (5

 اإلسالمٌة (
األصةةول األعتقادٌةةة فةةً األدٌةةان السةةماوٌة ن منشةةور مجلةةة كلٌةةة التربٌةةة  (6

 للعلوم االنسانٌة (
العقٌدة اإلسالمٌة فً الثورة الحسٌنٌة نمنشةور مجلةة  التارٌخٌةة للتربٌةة  (7

 بنا  (.

 : املؤنفاث

كتةةةاب األمةةةوال فةةةً األدٌةةةان السةةةماوٌة والقةةةوانٌن الوضةةةعٌة   نشةةةر دار   (1

 3124الحلبً الحقوقٌة   
كتاب الحدود الشرٌعة دراسة مقارنة مابٌن القةانون والشةرٌعة اإلسةالمٌة  (3

 3127  نشر دار الحلبً الحقوقٌة   
 3121العقل واالستدالل العقلً عند المتكلمٌن نشر دار الفٌحاء  (3
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 3121الدماء فً العهد العلوي   نشر مؤسسة علوم نهج البالغة  حرمة (5

 : املىاد انتي درسها يف اندراست االونيت
تةةةدرٌس مةةةادة المةةةدخل لدراسةةةة الشةةةرٌعة اإلسةةةالمٌة /كلٌةةةة القةةةانون جامعةةةة  (1

 البصرة.
 تدرٌس مادة أصول الفقه  / كلٌة شط العرب الجامعة  ـــ قسم القانون (3
 الفقه  / كلٌة القانون جامعة البصرة تدرٌس مادة أصول (4
 تدرٌس مادة اإلجرام  / كلٌة شط العرب الجامعة  ـــ قسم القانون (5
 تدرٌس مادة حقوق اإلنسان / كلٌة شط العرب الجامعة ـــ قسم القانون (6
 تدرٌس مادة حقوق اإلنسان / كلٌة الطب  ـــ جامعة البصرة (7
 والدٌمقراطٌة /كلٌة الطب  ـــ  جامعة البصرةتدرٌس مادة مفاهٌم الحرٌة  (1
 تدرٌس مادة المنظما  الدولٌة / كلٌة شط العرب الجامعة. (9
 تدرٌس مادة حقوق اإلنسان / قسم اإلسالمٌة ـ الكلٌة التربوٌة المفتوحة (9

تةةدرٌس مةةادة الحرٌةةا  ومفهةةوم الدٌمقراطٌةةة / قسةةم التةةارٌ  ـ الكلٌةةة  (11

رٌس مادة التفسٌر / قسم اللغة العربٌة ـ الكلٌة التربوٌة التربوٌة المفتوحة  وتد
 المفتوحة.
تةةدرٌس مةةادة الةةنظم اإلسةةالمٌة / قسةةم اللغةةة العربٌةةة ـ الكلٌةةة التربوٌةةة  (22

 المفتوحة.
تدرٌس مادة الحرٌا  ومفهوم الدٌمقراطٌة / قسم اللغةة العربٌةة  ـ الكلٌةة  (23

 التربوٌة المفتوحة.
 لقرآن / قسم اإلسالمٌة / الكلٌة التربوٌة المفتوحة.تدرٌس مادة علوم ا (24

 تدرٌس مادة السٌرة النبوٌة / قسم اإلسالمٌة / الكلٌة التربوٌة المفتوحة. (11

 تدرٌس مادة علوم الحدٌث / قسم اإلسالمٌة / الكلٌة التربوٌة المفتوحة. (26

 المفتوحة. تدرٌس مادة فقه العبادا / قسم اإلسالمٌة / الكلٌة التربوٌة  (11

 
 



 

 جمهىريت العراق

Republic of Iraq 

                                     Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

 Scientific Research & جامعت البصرة                     

         University of Basrah 

 College of Law and Politicsكليت القانـىن والسياست                                                          

 
 

 

 

 اليىجد املىاد انتي درسها يف اندراساث انعهيا:

             عدددد انزسدداام واالحدداري  انتددي ااددزم عهيهددا نهًارسددتري وانددد تىرا :

 3127مناقشة أطروحة دكتوراه : جامعة بغداد   كلٌة التربٌة بن رشد .1
 3121مناقشة رسالة ماجستٌر : جامعة بغداد   كلٌة التربٌة بن رشد  .3

 (يتدرب)انتي اارك فيها  ًحاضز او اندوراث انتطىيزيت

 3111المشاركة فً دورة حقوق اإلنسان المعهد الدنماركً فً الكوٌ  (1

 المشاركة فً دورة حقوق اإلنسان فً وزراة التعلٌم العالً المقامة فً (3

 البصرة.

 المشاركة فً دورة تطوٌر تدرٌس األلٌا  الحدٌثة لمواد حقوق اإلنسان فً  (4

 .3123الجمعا  العراقٌة المقامة فً إربٌل 

 3123/3124اقامة دورا  لتدرٌب اساتذه جامعة البصرة  (5

 .3126المشاركة فً دورة تطوٌر قدرا  الشباب فً البصرة (6

 المؤتمرا  التً شارك فٌها كباحث:

 جامعة البصرة . 3124( الثانًفً مؤتمر األمام الحسٌن نالمشاركة 

 المشاركة فً مؤتمر حول األساءة إلى الرسول المقام فً جامعة البصرة /

 .3124كلٌة التربٌة  للبنا  
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 جامعة البصرة 3125( الثالثالمشاركة فً مؤتمر األمام الحسٌن ن (3

. 


