
                                                 

   (CVالسيرة الذاتية)                                                            

 معلومات عامة 

 عواد عليوي الكبيسياالسم / محمد عبدالعزيز  -

  1973 /13/3 / التولد -

 الحالة االجتماعية / متزوج -

 حي البكر  -رمادي  -السكن / االنبار -

 جوال /  -

 البريد االلكتروني / -

 الشهادة / دكتوراه  -

 اللقب العلمي / استاذ مساعد -

 االختصاص العام / شريعة  -

    أصول فقه / االختصاص الدقيق -

  الشهادات 

  1998من جامعة عام حصل على شهادة البكالوريوس  -

  2001حصل على شهادة الماجستير من الجامعة اإلسالمية في العراق عام  -

  2008حصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة اإلسالمية في العراق عام  -



 السيرة الوظيفية 

عين في جامعة االنبار كلية العلوم اإلسالمية بموجب األمر الجامعي المرقم  -
 جستير .على شهادة الما 13/12/2005في  6151

 22/1/2006في  141بموجب األمر اإلداري المرقم  7/1/2006باشر بتاريخ  -
 . والصادر من كلية العلوم اإلسالمية

 المناصب  

  30/7/2008 لغاية 5/3/2006مقرر قسم الحديث وعلومه من  -

  15/3/2009لغاية  1/8/2008رئيس قسم الحديث وعلومه من  -

  18/11/2012لغاية  6/7/2011مقرر قسم الفقه وأصوله من  -

 لحد  18/11/2012معاون عميد كلية العلوم اإلسالمية للشؤون اإلدارية من  -
 اآلن . 

لغاية  21/4/2014كلف بمهام عميد كلية العلوم اإلسالمية وكالة للفترة من  -
20/5/2014  . 

 اللجان 

 عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير  -

 عضو لجنة تحديث المناهج في كلية العلوم اإلسالمية .  -

 عضو لجنة المشتريات في كلية العلوم اإلسالمية .  -

 نة الرواتب في كلية العلوم اإلسالمية . عضو لج -



 في كلية العلوم اإلسالمية .  والخدمات عضو لجنة الصيانة -

 الدليل اإلرشادي في كلية العلوم اإلسالمية . عضو لجنة إعداد  -

 جرد الهدايا والمنح في كلية العلوم اإلسالمية .عضو لجنة  -

 عضو لجنة التوعية اإلرشاد في جامعة االنبار .  -

 عضو وحدة ضمان الجودة واالعتماد في كلية العلوم اإلسالمية . -

ية العلوم اإلسالمية عام عضو الهيئة االستشارية للمؤتمر العلمي األول لكل -
2007 . 

عضو الهيئة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية عام   -
2012 .  

  البحوث المنشورة

  الورقات شرح كتابه خالل من األصولية الرملي أراء -

 ومراتب ، واالحكام األصول في األحكام كتاب بين اإلجماع من حزم ابن موقف -
 . اإلجماع

 .  وتحقيق دراسة االبدي لشهاب الحدود كتاب -

 . احمد اإلمام عند اإلجماع مفهوم -

 .  اإلجماع مفهوم في األصوليين جمهور حزم ابن بها خالف التي المسائل -

  . عليه المجمع الحكم ُمنِكر حكم -

 


