
 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

          محمد سلمان محمود:   ـم ـــــــــاالســ

  1965 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 6    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 علوم إسالمية:       صــالتـخـص

  معاون العميد للشؤون اإلدارية:       ةــــــالوظيف

   أستاذ    جة العلمية :الدر

      قسم الفقه وأصوله –كلية العلوم اإلسالمية  –جامعة األنبار :        عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

  07831882661:        الهاتف النقال

 كتروني :البريد إالل

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1991 العلوم اإلسالمية بغداد

 2000 العلوم اإلسالمية بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2006 العلوم اإلسالمية بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2006-1992 (نباروزارة التربية ) تربية األ مدرس 1

 محتى اليو -2006 جامعة األنبار مدرس 2

 2012-2010 جامعة األنبار رئيس قسم الفقه وأصوله 3

 2015-2012 جامعة األنبار معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة 4

 حتى اليوم -2017 جامعة األنبار معاون العميد للشؤون اإلدارية والمالية 5

6    



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 حتى اليوم -2006 األنبار كلية العلوم اإلسالمية 1

2    

3    

4    

5    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2017ة الرابع الفقه المقارن الفقه واصوله 1

 2009الثالثة  أحاديث األحكام الفقه واصوله 2

 2009الثالثة  تفسير آيات األحكام الفقه واصوله 3

 2016الثانية  فقه المواريث الفقه واصوله 4

 2016الثانية  فقه النكاح الفقه واصوله 5

 2016الثانية  فقه النساء النكاح الطالق الفقه واصوله 6

 2016الثالثة  لمعامالتفقه ا الفقه واصوله 7

 2016الثالثة  فقه المعامالت العقيدة  8

 2016األولى  فقه المعامالت الفقه وأصوله 9

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

إجماعات ابن بطال في الصالة والصيام من خالل  1
 جمعا ودراسة –لبخاري شرحه لصحيح ا

 2011 الفقه وأصوله

إجماعات ابن بطال من خالل شرحه لصحيح  2
 جمعا ودراسة –و الحج  في الزكاة البخاري

 الفقه وأصوله
2012 

 األقوال الشاذة في كتاب الحاوي الكبير للماوردي 3
 دراسة فقهية مقارنة

 الفقه وأصوله
2014 

 2015 الفقه وأصوله اتفقه أبي جعفر الهندواني في العباد 4

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

العلوم الشرعية في األنبار  1
 أصالة وتجددا

2008 
جامعة األنبار كلية العلوم 

 اإلسالمية
 بحث

مدرسة الشيخ عبد العزيز  2
 السامرائي

2009 
جامعة األنبار كلية العلوم 

 اإلسالمية
 حضور

نحو منهج علمي أفضل لفهم  3
 العلوم اإلسالمية

2012 
جامعة األنبار كلية العلوم 

 اإلسالمية
 بحث

شبهات المستشرقين حول  4
 السنة

2012 
جامعة األنبار كلية العلوم 

 اإلسالمية
 حضور

 حضور وزارة التعليم العالي 2012 يث المناهجمؤتمر تحد 5

 حضور الجامعة العراقية 2012 مؤتمر تحديث المناهج 6

 2017 المخدرات وأثرها على المجتمع 7
جامعة األنبار كلية العلوم 

 اإلسالمية
 حضور

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

عضو لجنة الترقيات المركزية في جامعة  في الكليةعضو لجنة الترقيات العلمية 

 الفلوجة
  عضو لجنة تحديث المناهج

  

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

دراسة  –الوصية الواجبة في الفقه المقارن والقانون الوضعي  1

 قارنةم

 2008 العراق

 2009 العراق هيئة اليدين في الصالة من تكبيرة اإلحرام حتى الركوع 2

 2010 العراق هيئة اليدين من الركوع حتى السالم 3

 2011 العراق دراسة مقارنة –فقه أبي يحيى البلخي  4

  العراق دراسة مقارنة -أحكام المسبوق في الصالة  5

 2012 العراق عاته في صالة الجمعة أنموذجامنهج ابن بطال في إجما 6

اجماعات ابن بطال في زكاة الحبوب والزروع وزكاة  7

 الفطر

 2015 العراق

 2015 مصر األقوال الشاذة في األحوال الشخصية في كتاب المغني 8

 2016 العراق أحكام النهي عن التشبه في الحيوانات في الصالة  9

 

 .مية المحلية والدولية الهيئات العلعضوية  :تاسعا 

 عضو اللجنة العلمية في الكلية    -1

 عضو اللجنة العلمية في قسم الفقه وأصوله   -2



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

كتاب الشكر  ت

او الجائزة أو 

 الشهادة

 السنة الجهة المانحة 

 2012 رئاسة الجامعة كتاب شكر 1

 2012 جامعةرئاسة ال كتاب شكر 2

 2013 رئاسة الجامعة كتاب شكر 3

 2014 رئاسة الجامعة كتاب شكر 4

 2015 رئاسة الجامعة كتاب شكر 5

رئاسة جامعة  كتاب شكر 6

 تكريت

2017 

وزارة التعليم  كتاب شكر 7

 العالي

2017 

8 
 كتاب شكر

عميد كلية العلوم 
اإلسالمية جامعة 

 الفلوجة

2014،2015،2017 

9 
 كتاب شكر

عميد كلية العلوم 
اإلسالمية  جامعة 

 األنبار

2007،2009،2010،2012،2013،2014،2016 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية -1

2- 

3-             

             

 

 

   CD  يتم تسليم نسخة على 


