
 
  

 

 

 

 
 

 

 عالي والبحث العلميوزارة التعليم ال

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 
 
 

ــاالســ     أ.م.د. عبد محمود عزيز :  ـم ـــــــ

  م1/4/1966 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

  دد األوالد  :ــعـــ

  مسلم :   الديـــــــــــانة

  فقه مقارن -فقه وأصوله:       صــالتـخـص

 تدريسي:        ةالوظيف

 أستاذ مساعد    الدرجة العلمية :

       جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية:     عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

   07901758623:       الهاتف النقال

 aa2019aa73@yahoo.com كتروني :البريد إالل
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 ريوسبكالو
 

 30/9/1990 كلية العلوم اإلسالمية بغداد

 17/2/2002 كلية العلوم اإلسالمية بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2/10/2005 كلية العلوم اإلسالمية بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة  رئيس قسم الفقه وأصوله 1

 االنبار

 2015ى ال 2012

2    

3    

4    

5    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 لحد اآلن 2005من  األنبار كلية العلوم اإلسالمية  1

 

 قررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : الم 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2017الى  2005من  فقه العبادات قسم الفقه وأصوله 1

 2012 قواعد فقهية  قسم الفقه وأصوله 2

 2016 فقه مقارن  قسم الفقه وأصوله 3

 2014 ماجستير -فقه مقارن  قسم الفقه وأصوله 4

 2017 ماجستير  -قه مقارن ف قسم الفقه وأصوله 5

 2014 ماجستير  –قواعد فقهية  قسم الفقه وأصوله 6

 2017 ماجستير  –قواعد فقهية  قسم الفقه وأصوله 7

 2012 ديمقراطية قسم الفقه وأصوله 8

 2016 فقه العبادات قسم العقيدة 9

 2017 فقه العبادات قسم العقيدة 10

 2016- 2010-2008 تفقه العبادا قسم الحديث وعلومه 11

 2008 السيرة النبوية قسم التفسير  12

 2009 تفسير آيات األحكام قسم الحديث وعلومه 13
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

رسالة ماجستير بعنوان  1
المعارضة السياسية في نظام )

 (سالمي الحكم اإل
 2013-2012 فقه وأصولهقسم 

حات اإلمام العمراني في يترج 2
 كتابه البيان / مسائل الحج

 2016-2015 قسم الفقه وأصوله

3    

4    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
ؤؤؤ تمر  ؤ ؤ ؤؤؤالمية/ا و   مؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤوم ا سؤ ؤ ؤ ؤؤة العلؤ ؤ ؤ ؤ كليؤ

ؤؤالة ) ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤار أصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤ  ا  بؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤرعية ةؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤوم اليؤ ؤ ؤ ؤ العلؤ

 (وتجددا

4/4/2008 
جامعة ا  بار / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الرمادي
 باحث

 حو م تمر كلية العلوم ا سالمية/الثاني  2

لفهم العلوم  منهج علمي أفضل

 ا سالمية

12/4/2012 
جامعة ا  بار / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الرمادي
 باحث

بعنوان )املنهج النبؤوي وترييؤة علمية  دوة  3

 23/4/2016 الجيل الواع (

جامعة ا  بار / كلية العلوم 

 رئيس الجلسة اإلسالمية/ الرمادي
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

رج خا داخل الكلية

 الكلية
  جامعة ا  بار  –و مجلس كلية العلوم اإلسالمية عض

  جامعة ا  بار –عضو مجلس قسم الفقه وأصوله ة  كل العلوم اإلسالمية 

  عضو لجنة الخاصة بعودة طلبة الدراسات العليا املرقنة قيودهم

  جامعة تكريتعضو لجنة استحداث الدراسات العليا املاجستير ة  كلية العلوم اإلسالمية 

  عضو لجنة استحداث املناهج العلمية ة  قسم الفقه وأصوله كلية العلوم إسالمية جامعة ا  بار
  رئيس اللجنة ا متحا ية املركزية ة  الكلية باملوقع البديل ة  السليما ية

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

1-     

2-    
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

كتاب الشكر او  ت

 الجائزة أو الشهادة

 السنة الجهة المانحة 

 2013 اإلسالمية / الرماديمن عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  1

 2013 من رئاسة جامعة ا  بار شكر وتقدير  2

 2015 من رئاسة جامعة ا  بار شكر وتقدير  3

 2015 من رئاسة جامعة ا  بار  شكر وتقدير  4

 2016 من رئاسة جامعة ا  بار شكر وتقدير 5

 2016 اقيةالجامعة العر  –من عميد كلية العلوم اإلسالمية  شكر وتقدير  6

 2016 من عميد كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي شكر وتقدير 7

 
 2016 من عميد كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي شكر وتقدير 8

 
 
 

 .البحوث المنشورة : حادي عشر 

 سنة النشر عنوان البحث ت

o  2008 حكم اإلشهاد على الرجعة وإعالم الزوجة بها 

o    2008 الصالةحكم إمامة الصبي ة 

o  2009 حكم الصالة على أعضاء ا نسان امليت املنفصلة 

o   
ً
 أو  افذا

ً
 2012 صيرورة الدين األجل عاجال

o  2013 حكم التظاهرات والثورات ة  اليريعة ا سالمية 

o  2015 ترجيحات اإلمام العمراني ة  بعض مسائل الحج ة  كتابه البيان دراسة فقهية مقار ة 

o  2016 وصية ة  اليريعة والقا ون طرق انعقاد ال 

o    2017 تأثير الفسق ة  األحكام اليرعية/ مسائل العبادات/ القسم ا و 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

   CD يتم تسليم نسخة على  


