
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنود مدلول سبهان سعيد الرفيعي
 

عضو في لجنة الدعم النفسي في ،واللجنة االمتحانية ، واللجنة العلمية لقسم القانون كل من ) عضو في 
 24/8/2020عضو في قسم العالقات الثقافية في كلية الكوت الجامعة  في تاريخ ، وكلية الكوت الجامعه 

عضو في اتحاد الجامعات ، لقسم القانون  2020-2019رئيس لجنة مناقشة بحوث التخرج لدفعة ، و
  الدولي

القياس ))الماجستير : أصول الفقه عن رسالتي الموسومة : ، علوم القرآن والتربية االسالمية البكلوريوس : 
 ((  –وتطبيقاته في المعامالت المالية عن االمام الباجي _ البيوع أنموذجًا 

بعنوان ))القواعد  الدكتوراة في فلسفة علوم القرآن والتربية االسالمية : الفقه وآصوله المقارن مع القانون ،
  الشريعة والقانون ((  بين مقارنةدراسة أصولية  -الكبرى  المتعلقة بالحدوداالصولية والفقهية 

 25/9/2019االلقاب العلمية : مدرس دكتور في تاريخ 

  1/2018/ 12دورة تأهيلية من مركز صالحية تدريس جامعة واسط ومن كلية الكوت الجامعة  في تاريخ 
 23/2/2016دورة طرائق تدريس من جامعة واسط  في تاريخ 

 27/3/2016دورة كفائة حاسوب من جامعة واسط  في تاريخ  
  16/10/2017دورة سالمة اللغة العربية  من كلية الكوت الجامعة  في تاريخ 

  7/2018/ 25دورة سالمة اللغة االنكليزية من كلية الكوت الجامعة  في تاريخ 
) تأهيل مقاصدي ، القواعد االصولية ، القواعد الفقهية ،  دورة مكثفه لدروس علمية لحزمة القواعد تتضمن :

 المقوالت / الوضع / آداب البحث والمناظرة (

)االمر بعد الحظر ( ، وبحث )معجزة انزال الحديد على االرض وبأسه الشديد في القرآن الكريم ( ، بحوث :-1
البصمة الوراثية أنموذجًا ( ، وبحث بعنوان:)  –وبحث بعنوان : ) اثبات النسب في ضوء المعطيات المعاصرة 

23/4/2016( تاريخ فقه االمام علي )عليه السالم ( في استنباط االحكام )الجنايات أنموذجًا 
  بعنوان : ) حد الحرابة بين الخطف والدكة العشائرية (

مقالة : فروقات ، و 17/10/2020/ تاريخ 81(العدد قاعدة االصولية والفقهيةفروقات علمية ) المقاالت :-2
24/ تاريخ 82علمية ) القواعد الشرعية والنظرية الفقهية والضابط والقاعدة القانونية ( العدد 

دوالعام والخاص ( واليقين والشك ( و ) والحقيقة والمجاز ( و ) مقالة : فروقات علمية )و ( ) المطلق و المقيَّ
3/ 13التاريخ  102العدد مقالة:)أجزاء البحث العلمي(، و2020/ 10/ 31/ تاريخ 83العدد 
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 انثى

1988/9/1 

 اعزب

 قضاء الموفقية  –واسط 

 العراقية

 العربية

 تدريسي

آصول الجامعية : تدريس المواد اآلتية في االقسام
فقه / قسم علوم القرآن والتربية االسالمية ، والفقه 

قسم  -احوال شخصية( –ومعامالت  –) عبادات 
 –علوم القرآن والتربية االسالمية ، حقوق االنسان 

–تحليل نص( ، قسم طب اسنان وقسم التحليالت 
، قسم اللغة العربية–قسم اللغة العربية علوم القرآن 

 .مدخل لدراسة الشريعة و آصول بحث قانوني 
 القانون  –مدخل الشريعة االسالمية -1

 اللغة العربية 



 

anoud madlul subhan saeid alrufiei 

T eudw fi allajnat aleilmiat liqism alqanun , wallajnat almushtarakat lilajnat aleilmiat 
liqism alqanun , wallajnat aleilmiat lil'umam almutahida (allajnat aleilmiat liqism alqanun , 
wallajnat almushtarakati) , waeudw fi lajnat aldaem alnafsii fi kuliyat alkut aljamieih , 
waeudw fi qism alealaqat althaqafiat fi kuliyat alkut aljamieat fi tarikh 24/8/2020 

, warayiys lajnat munaqashat buhuth altakharuj lidafeat 2019-2020 liqism alqanun , eudw 
fi aitihad aljamieat alduwaliiext here 

Text her albikluriusi: eulum alquran waltarbiat alaslamiat , almajistir: 'usul alfiqh ean 
risalatay almawsumati: (alqias waltatbiqat fi almueamalat almaliat ean alamam albaji _ 
albuyue anmwdhjaan -)) 

aldukturat fi falsafat alquran waltarbiat alaslamiati: alfiqh wasulh almuqaran mae 
alqanun , bieunwan (alqawaeid alasuliat walfiqhiat alkubraa almutaealiqat bialhududi- 
dirasat 'usuliat muqaranatan bayn alsharieat walqanuna)) 

alalqab aleilmiatu: mudaris duktur fi tarikh 25/9/2019e 

dawrat tahiliat min markaz salahiat tadris jamieat wasit wamin kuliyat alkut aljamieat fi tarikh 
12/1/2018 

dawrat tarayiq tadris min jamieat wasit fi tarikh 23/2/2016 

dawrat kafayat hasub min jamieat wasit fi tarikh 27/3/2016 

dawrat salamat allughat alearabiat min kuliyat alkut aljamieat fi tarikh 16/10/2017 

dawrat salamat allughat alearabiat min kuliyat alkut aljamieat fi tarikh 25/7/2018 

Text h Text here 1- bihuthi: (alamir baed alhazri) , wabahith bieunwan :( fiqh alsalam 
ealay) fi astinbat alahkam (aljinayat anmwdhjaan) tarikh 23/4/2016 wabahth bieunwani: 
(had alhirabat bayn alkhatf waldikat aleashayiriati) 

2- maqalati: furawqat eilmia (alqaeidat alasuliat walfiqhiati) aleadad 81 / tarikh 
17/10/2020 , wamaqalatu: furuqat eilmia (alqawaeid alshareiat walnazar alfiqhiat 
waldaabit walqaeidat alqanuniatu) aleadad 82 / tarikh 24/10 / 2020 , wamaqalatu: 
furuqat eilmia (aliqin) walshak) w (walhaqiqat walmajazi) w (waleam bialjameu) w 
(almutlaq w almqyad) aleadad 83 / tarikh 31/10/2020 , wamaqalatun: (albahth alealmii) 
aleadad 102 altaarikh 13/3/2021 

ere 

tadris almawadi alatit fi alaqisam 
aljamieiati: fasl fiqh / qism eulum alquran 
waltarbiat alaslamiat , walfiqh (eibadat - 
wamueamalat - ahwal shakhsiatin) - qism 
eulum alquran waltarbiat alaslamiat , 
huquq alansan - qism tibi asnan waqism 
altahlilat , qism allughat alearabiat eulum 
alquran -qism allughat alearabiat , madkhal 

Text here  

07737718836 

anood.madlol@alkutcollege.edu 

sex 

Birthday 

Social status 

Residence 

Nationality 

Language 


