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                                                              السرية الذاتية

 اجلنايب االسم الرباعي : عبد اهلل جاسم كردي مسلط -

  1/7/1968تاريخ الوالدة :  -

 م 2005تاريخ احلصول عليها :                                                                    الشهادة : الدكتوراه          -

 التخصص الدقيق : الفقه املقارن                                  التخصص العام : فلسفة الرشيعة اإلسالمية       -

  م3/10/2016تاريخ احلصول عليه :                                اللقب العلمي : أستاذ                                 -

 ةسن16عدد سنوات اخلدمة يف التعليم العايل : -

 سنوات ونصف  5عدد سنوات اخلدمة خارج التعليم العايل :  -

 dr2041990@gmail.comالربيد االلكرتوين :  -

 مية كلية العلوم اإلسال –لوريوس : جامعة بغداد ااجلهة املانحة لشهادة البك -

 كلية العلوم اإلسالمية –اجلهة املانحة لشهادة املاجستري : جامعة بغداد  -

 كلية العلوم اإلسالمية –اجلهة املانحة لشهادة الدكتوراه  : جامعة بغداد  -

  –دراسة مقارنة  –عنوان رسالة املاجستري : آراء ابن تيمية يف مسائل الطالق اخلالفية  -

 د الصحايب ابن عباس يف فقه األرسة عنوان رسالة الدكتوراه : اجتها -

 : الوظائف التي شغلها  -

 إىل  –الفرتة من  مكان العمل  الوظيفة ت

 م 2005 – 2002 كلية القانون والعلوم السياسية  تدرييس  1

mailto:dr2041990@gmail.com
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 م 2009 -2005 كلية الزراعة  تدرييس  2

 وما زال  2009 كلية العلوم اإلسالمية  تدرييس  3

 م 2012 – 2011 كلية العلوم اإلسالمية  ئون اإلدارية معاون العميد للش 4

 اجلامعات واملعاهد التي درس فيها :  -

 مالحظات  إىل  –الفرتة من  اجلهة )اجلامعة/الكلية /املعهد(  ت

  وما زال  -2000 جامعة دياىل  1

  م 2002 – 2000 كلية الريموك اجلامعة  2

 :  املقررات الدراسية التي قام بتدريسها-

 السنة الدراسية  املادة  القسم  الكلية  اجلامعة  ت

 – 2002 املنطق القانوين  القانون القانون والعلوم السياسية دياىل 1

 م 2003

-2002 االحوال الشخصية  = = = 2

 م 2003

 – 2003 االحوال الشخصية   = = = 3

 م 2004

 – 2004 اصول الفقه  = = = 4

 م 2005

 – 2004 حقوق االنسان  الدراسة املسائية –القانون  = = 5

 م 2005

نية  الزراعة  = 6  – 2005 حقوق االنسان  الثروة احليوا

 م  2009

 – 2005 احلرية = = = 7
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 م 2009

 – 2009 التالوة واحلفظ  الرشيعة  كلية العلوم اإلسالمية  = 8

 م 2010

  -2010 فقه األرسة  = = = 9

 م 2013

 -2011 حلديث علوم ا = = = 10

 م 2013

  2017-213 احاديث االحكام  = = = 11

 2016-2015 التالوة واحلفظ  = = = 12

 2017-2016 منهج بحث فقهي  = = = 13

 القواعد الفقهية  - -  14

 اسباب اختالف الفقهاء

2017-2018 

اسباب اختالف .1    15

 .الفقهاء

 .التالوة واحلفظ 2

 .االقتصاد االسالمي 3

 اصول الفقه االسالمي . 4

2018-2019  

 

 الندوات العلمية والورش التي شارك فيها : املؤمترات و

 السنة  نوع املشاركة )بحث أو حضور(  مكان االنعقاد  العنوان  ت

التحديات املجتمعية  1

قية  لألرسة العرا

مركز أبحاث الطفولة واألمومة / 

 جامعة دياىل 

العنف األرسي معاجلات بحث بعنوان : 

 إسالمية يف ضوء آيات وأحاديث الرفق

  م2010
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أثر احلديث النبوي يف  2

 تعزيز مفهوم االمة الوسط

مجعية علوم احلديث العلمية / 

 بغداد

وسطية أهل احلديث من بحث بعنوان : 

وأثر ،  خالل تطبيقاهتم يف علم املصطلح

 ذلك يف تعاملهم مع املخالف

 م 2011

مؤمتر حقوق األطفال  3

 والنساء يف العراق 

/ مركز أبحاث الطفولة واألمومة 

 جامعة دياىل

ة بني بحث مشرتك بعنوان :  حقوق املرأ

  عاملية اإلسالم والعوملة

 م 2012

إشكاليات األطفال والنساء  4

 ذو اإلعاقة يف العراق 

مركز أبحاث الطفولة واألمومة / 

 جامعة دياىل

من أصول اإلسالم يف بحث بعنوان : 

 التعامل مع املعاقني 

 م 2013

الفكر اإلسالمي بني  5

 األصالة واملعارصة 

جامعة دياىل / كلية العلوم 

 إلسالمية وا

يف حقوق رشعية  نظرات بحث بعنوان : 

 ذوي االحتياجات اخلاصة 

 م 2013

 

 الدورات التي شارك هبا والتي أقامها : -

 السنة  مكان االنعقاد  عنوان الدورة  ت

 م 2012 السالمية كلية العلوم ا فن حتقيق املخطوطات  1

 م 2013 كلية العلوم االسالمية  منهجية البحث  2

 م2014 = = = اصول البحث العلمي  3

 م 2015 = = =  فن كتابة البحث العلمي  4

اصول حتقيق املخطوطات  5

 ونصوص الرتاث 

جامعة بغداد كلية الرتبية للبنات قسم الرتبية 

 االسالمية وعلوم القران 

 م 2015

 :والرتمجة  التأليف -

ء البيان...دمشق ...1  568م..2009.اجتهاد الصحايب ابن عباس يف فقه االرسة...دار اضوا

 صفحة.
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هج عىل املنظومة البيقونية 1250.حوايش العالمة عبد الرمحن بن سليامن بن حييى االهدل ت2

هج...حتقيق وتعليق..اول مرة 1285...من مجع ولده العالمة حممد بن عبد الرمحن االهدل ت

 صفحة.76....م 2012 تنرش...املطبعة املركزية ..جامعة دياىل

مية للعالمة حييى بن عبد 3 الرمحن االصفهاين القرييش من علامء القرن العارش .رشح القصيدة الغرا

املطبعة املركزية تدوين احلديث النبوي. الطبعة االوىل...،  اهلجري...ويتلوه: االسناد وعلله

ثم اعيد طباعته بتحقيق جديد بعد احلصول عىل  نسخة خطية متقنة...يف  صفحة.147م...2012

 صفحة.180م...2018بغداد...بمطبعة كلمة 

بعني يف مباين االسالم وقواعد االحكام املشهورة باالربعني حديثا النووية...ويليه االشارات .االر4

 صفحة..67م..2012اىل ضبط االلفاظ املشكالت للنووي...ضبط ومقابلة...الطبعة االوىل سنة 

م..بزيادات جديدة هي: الفتح املبني باسانيدنا اىل 2017ثم اعيد بطبعة ثانية سنة 

صفحة...وارجو من فضل اهلل تعاىل تيسري الطبعة 114تقريظات لبعض املشايخ...االربعني..و

 الثالثة بزيادة هامة.

.اجوبة مفتي الديار اليمنية السيد حممد بن امحد بن عبد الباري االهدل احلسيني الشافعي 5

ي هج عىل تسعة اسئلة قدمها اليه العالمة الفقيه علوي بن امحد السقاف احلسيني املك1298ت

 صفحة.78م...2013هج ..حتقيق وتعليق ...تنرش الول مرة...املطبعة املركزية 1335الشافعي ت

.االمايل امللتقطة عىل اختصار علوم احلديث )البن كثري(...املطبعة املركزية 6

 صفحة.136م...2013

.املطبعة ..حديثا40)من سبل السالم  .توضيح احاديث االحكام7

 ة.صفح162م...2014املركزية...

.ثالث رسائل يف الدخان واملخدرات واملنبهات)الرسالة االوىل:قمع الشهوة عن استعامل التنباك 8

 هج.1335والكفتة والقات والقهوة للعالمة السيد علوي السقاف ت 
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الرسالة الثانية: عناية امللك الرمحن يف حكم رشب الدخان يف شهر رمضان للعالمة الفقيه املحدث 

 هج...ينرش الول مرة.1211لونائي الشافعي تعيل بن عبد الرب ا

الرسالة الثالثة:القول الكايف واجلواب الشايف للعالمة الفقيه زين العابدين بن عبد القادر الطربي 

 صفحة. 170م...2014املطبعة املركزية هج..تنرش الول مرة(.1078املكي الشافعي ت 

يث...املطبعة .التوضيح ملباحث املنظومة البيقونية يف علوم احلد9

 صفحة.184م...2014املركزية...

حديثا(...املطبعة 40.هتذيب احاديث االحكام)من سبل السالم 10

 صفحة.205م...2015املركزية...

.الكوكب املنري الساري يف ختم كتاب صحيح البخاري للشيخ عيل بن ابراهبم الستويت 11

مد ابراهيم اللهيبي ...املطبعة النحريري الشافعي...حتقيق وتعليق مع اخينا وتلميذنا حم

 صفحة..ينرش الول مرة..97م...2017املركزية...

م الربرة...لالمام العالمة 12 .املجلس االول يف ختم البخاري من كتاب التذكرة يف جمالس الكرا

هج...حتقيق وتعليق مع اخينا 905احلافظ امحد بن صدقة ابن الصرييف احلسيني الشافعي ت

 صفحة..ينرش الول مرة.. 92م...2017اهيم اللهيبي ...املطبعة املركزية...وتلميذنا حممد ابر

.ابحاث فقهية واصولية مع الدكتور عباس عيل العبيدي ...جزءان...املطبعة 13

 صفحة.965م...2018 -2017املركزية...

ض آثاره .العالمة الفقيه حممد بن عالء الدين البابيل الشافعي مسند القرن احلادي عرش وحتقيق بع14

اخلطية باالشرتاك مع اخينا وتلميذنا عثامن شهاب ....املطبعة 

صفحة...اشتمل عىل معجم شيوخ وتالميذ العالمة البابيل من صنعة 221م...2017املركزية...

من اآلخذين عنه...مع حتقيق لكتابه اجلهاد وفضائله ...شاركني  150العبد الفقري...ذكرت فيه 

 ايني...ينرش الول مرة.ضبط نصوصه اخي عثامن الد
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 صفحة.94م...2018.املنتقى من التوضيح يف علوم احلديث...املطبعة املركزية...15

ا.اجازة مسند احلجاز عبد اهلل بن  .من نفائس االجازات واالثبات حتقيق وتعليق تشتمل عىل :16

 مرة. هج للرشيف حممد بن امحد احلسني الدمياطي...ينرش الول1134سامل البرصي املكي ت

هج مجع ولده اسامعيل النابليس 1143ب.ثبت العالمة املحدث الفقيه عبد الغني النابلسيت

 هج.1185هج وهو اجازة ملحمد بن سنة الفالين ت1163ت

 هج.1161ت.املدد بمعرفة علو السند للشمس حممد بن حممد الدفري الشافعي ت بعد سنة 

ومعه اربع اجازات   هج1201ري بالدردير ت ث.ثبت العالمة الفقيه امحد العدوي املالكي الشه

 صفحة.176م...2018املطبعة املركزية ... نفيسة. 

.العج والثج رشح كتاب احلج رشح كتاب احلج من متن الغاية والتقريب...مكتبة كلمة للنرش 17

 صفحة..83م..2019والتوزيع ...بغداد...

 نشاطات اخرى 

 م 2018لغاية  م28/4/2010عضو املجلس العلمي الفرعي يف يوان الوقف السني بمحافظة دياىل من  -

 العراقي لكبار العلامء لمجمع الفقهي اهليئة العليا ل عضو -


