السيرة الذاتية

االسم الخماسي :عبد الستار عبد الجبار عباس أحمد خلف
تاريخ الميالد بالهجري 7711 :بالميالدي7591 :م
محل الميالد:

بغداد

الجنسية :عراقية

شهادة البكالوريوس من كلية :العلوم اإلسالمية /جامعة بغداد.
القسم :الشريعة

تاريخ الحصول على البكلوريوس7551-7551 :م

تاريخ الحصول على الماجستير8001 :م

الكلية :كلية اإلمام األعظم

عنوان الرسالة :تيسير الفتوى ..ضوابط وصور عملية /طبعة 7بغداد 8005م وطبعة8

بيروت دار ابن حزم 8078م

المشرف على رسالة الماجستير :أ.د .محمد عبيد الكبيسي
تاريخ الحصول على الدكتوراه8077 :م

الكلية :كلية اإلمام األعظم

نموذجا /طبعة 7عمان دار النفائس
عنوان أطروحة الدكتوراه :منهجية اإلفتاء ابن عابدين أ
ً
8077م.
المشرف على أطروحة الدكتوراه :أ.د .أحمد عيسى يوسف
حصل على لقب أستاذ مساعد عام 8072م.
أهم المؤلفات المطبوعة:
 فتاوى بنت اإلسالم (فتاوى في أهم ما تحتاج إليه المرأة) ط8072 ,8م.
 األحكام الفقهية للنوازل العصرية (فتاوى في بعض نوازل العصر) ط8072 ,7م.
 التيسير في أصول الفقه (أصول فقه حنفي ميسر) ط8072 ,7

 تيسير أحكام الصيام (رسالة موجزة في أحكام الصيام) ط8071 ,2م.
 من فقه الزكاة (رسالة موجزة في أحكام الزكاة) ط8072 ,8م.
 أصول اإللقاء الخطابي ,ط8001 ,8م.
 أبو حنيفة  فقيه أهل العراق ..وامام أصحاب الرأي ,ط8778 ,8م.
 تيسير النحو العربي (موجز تعليمي للنحو العربي) ط8072 ,7م.
 الشذوذ في الفتوى ..ماهيته وأسبابه وعالجه ,ط8079 ,7م.
 علم أصول الفقه وصلته بمقاصد الشريعة ط8079 ,7م.
 الخالف الفقهي في النظرية والتطبيق ,ط8079 ,7م.
األصوليين في حكم االستثناء إذا تعقب جمالً متعاطفة ,ط8079 ,7م.
 مذاهب
ّ
 السياسة الشرعية ..موازنة بين النص والعصر ,ط8072 ,7م.
 محطات التطهير على طريق الجنة 8071م.
 مفاهيم مغلوطة بين الدين والتدين 8071م.

 فرض الكفاية والمباحث المتعلقة به 8071م.
فضال عن رسالته للماجستير ..وأطروحته للدكتوراه.
ومؤلفات أخرى غير مطبوعة.

 المدخل إلى علم أصول الفقه.
 تيسير أحكام الحج.

 الربانية في القرآن الكريم.

 أثر مباحث األمر في بناء ملكة االستنباط.
 أثر القواعد األصولية في بناء ملكة االستنباط.
 فتاوى ابن اإلسالم (في أهم ما يحتاجه الشاب المسلم).
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