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عي واللقب: خلیل إبراھیم حسب محمد الموسوي االسم الربا

التحصیل الدراسي: ماجستیر : الفقھ والمعارف االسالمیة 

:أ.ماللقب العلمي: 

١/٧/١٩٦٥التولد: 

الحالة الزوجیة: متزوج

السكن الحالي: میسان/ شارع شركة النفط/ حي االساتذة

الشھادات الجامعیة:

بكلوریوس : جامعة آل البیت العالمیة، كلیة الفقھ والمعارف االسالمیة.لسنة -١
م.١٩٩٩

/٢١ماجستیر: جامعة آل البیت العالمیة ، كلیة الفقھ والمعارف االسالمیة.تاریخ: -٢
م.٧/٢٠٠٧

النشاطات العلمیة: 

المجالت خارج العراق.أوالً: 
ددین ، -١ ذاھب بع ات مجلة التقریب بین الم ب وجھ ي بتقری ة تعن ة محكم وھي مجل

النظر العقائدیة والفكریة بین المذاھب اإلسالمیة. تنشر خارج العراق .
دد(-٢ وثر، الع ر الك ة فك نة ٣مجل ن ٢٠٠٨) لس در ع لیة تص ة فص ة عقائدی ، مجل

ي كشف  ة ف دة ، رؤی وان (شھید العقی مؤسسة الكوثر للمعارف اإلسالمیة، بحث بعن
×.ال اإلمام علي مالبسات مؤامرة اغتی

ام -٣ د اإلم كري عن لح العس ترتیجیة الص ي اس راءة ف رین، ق دى النھ ة ص مجل
ات ×، الحسن ادق للدراس د الص ة العھ ة فصلیة تصدر عن مؤسس ة فكری ة ثقافی مجل

.٢٠٠٩والبحوث ، العدد الرابع لسنة 
نة -٤ رآن (الجزء األول)، لس ع الق دوین وجم رآن ، (ت ة ٢٠٠٩مجلة رسالة الق ، مجل

قرآنیة تصدر عن مؤسسة العھد الصادق.

المجالت داخل العراق
ة ،  -٥ ینیة المقدس ة الحس ة محّكمة،تصدر عن العتب مجلة المصباح، وھي مجلة قرآنی

نة ١١،العدد ( رآن ، الجزء األول.س دوین الق ) بعنوان: قراءة في المسار التاریخي لت
)٢٠١٢.(
باح،العدد (-٦ ة المص راف ١٦مجل ى ) بعنوان:استش اریخ عل ة الت تقبل ونھای المس



).  ٢٠١٤ضوء تقریرات القرآن الكریم، لسنة(
ق ) بعنوان:المنھج٢٦مجلة المصباح،العدد (-٧ ة الجري والتطبی ي نظری أویلي ف الت

ھـ،).١٤٣٧-٢٠١٦(–صیف -في القرآن الكریم، العدد السادس والعشرون
باح،العدد (-٨ ة المص ان ٣٢مجل ة الطوف ي حقیق أویلي ف وان:المنھج الت ) بعن

ون اني والثالث دد الث ر)، الع یر المعاص ي التفس راءة ف فینة (ق تاء -وأصحاب الس –ش
.ھـ،)١٤٣٩-٢٠١٨(
باح،العدد (-٩ ة المص رآن ٣٧مجل ي الق ر ف ة الخم یلي لحرم وان:المنھج التأص ) بعن

ھـ).١٤٤٠-م٢٠١٩الكریم، العدد السابع والثالثون، السنة العاشرة، ربیع (
دد(-١٠ ان، الع اث میس ة أبح ین ٢٣٧مجل یة ب وال الشخص انون االح وان: ق ) بعن

دراسة فقھیة مقارنة.-االصالة والتجدید
ة-١١ دد(مجل ة، الع ات االكادیمی ان للدراس ة ١٦میس ي التنمی )، دور االرث ف

دراسة قرآنیة.–االقتصادیة لألسرة 
ي -١٢ رار ف ان، االق ة میس انون / جامع ة الق مجلة دراسات قانونیة، تصدر عن كلی

المذاھب االسالمیة وقانون االحوال الشخصیة العراقي.

المؤتمرات والبحوث
ة اإلسالمیة المؤتمر -١ ھ الجمھوری ذي تقیم المي ال یخ الطوسي الع الرابع عشر للش

في إیران، بحثي بعنون ، الحوزة العلمیة بین األصالة وتحدیات المستقبل.
ینیة -٢ ة الحس ھ العتب ذي تقیم امس ال نوي الخ ي الس بوع القرآن ؤتمر األس الم

.٢٠١٠، ١٤٣٠المقدسة،لسنة 
ذي تقی-٣ ي األول ال ؤتمر العلم ت الم ة، تح ة الكوف ة/ جامع ة التربی ھ كلی م

.٢٠١٣-١٥-١٤عنوان(الرسول األكرم وحضارة التوحید)، لسنة 
حول شخصیة االمام الصادق.بالتعاون مع كلیة التربیة، مؤتمر جامعة میسان -٤
وان(دور -٥ ت عن ان، تح ة میس انون/ جامع ة الق انوني األول لكلی ؤتمر الق الم

.٢٥/٤/٢٠١٩واطن بالدولة) في تاریخ: التشریعات في تعزیز ثقة الم
مضافاً إلى مقاالت كثیرة نشرت في االنترنیت تضمنتھا شبكة اإلمامین الحسنین.

:المؤلفات
كتاب علي فاروق األمة وصدیقھا.-١
على ربى الغدیر.كتاب -٢
.طبع على نفقة العتبة الحسینیة/األسس التربویة لعقیدة الوالء والبراء-٣
ي كتاب -٤ ة ف ائزة الثانی ائز بالج الحوزة العلمیة بین األصالة وتحدیات المستقبل. الف

مھرجان الشیخ الطوسي في قم المقدسة.
السلفیة الوھابیة اإلسالم الملتھب.كتاب -٥
التعذیب.جزئین.تاریخ الشیعة السیاسي، فنون القتل و-٦
والقانون الوضعي.االسالمحقوق اإلنسان في -٧
انون أ-٨ ى ضوء ق حكام المواریث والفرائض والوصایا، دراسة فقھیة مقارنة ، عل

كتاب منھجي./االحوال الشخصیة العراقي



ة رحلتي إلى موسكو(حوارات مع صدیقي الملحد)كتاب -١٠ ة العتب ى نفق ع عل طب
.الحسینیة

.استشراف المستقبل ونھایة التاریخ في تقریرات القرآن الكریم-١١
تفسیر القرآن بحلة معاصرة.كتاب-١٢
مقدمات السور القرآنیة.كتاب -١٣
قیمومة الدولة على الثروات المعدنیة في الشریعة والقانون الوضعي.كتاب -١٤
.كتاب منھجي/كتاب المیّسر في شرح أصول الفقھ-١٥
.كتاب المیّسر في شرح االحوال الشخصیة العراقي / كتاب منھجي-١٦
كتاب االسس التربویة لعقیدة التولي والتبري-١٧

عضو ھیئة علمیة.
مضافاً إلى كثیر من الندوات التي تعقد في أروقة جامعة میسان ومحافظة میسان.


