
 السرية الذاتية والعلمية
 

 المعلومات الشخصية

  الموجود عثمان عليعبد أ . م . د . االسم

 الموصل محل الوالدة 7912 تاريخ الميالد

 اوالد تسعة عدد االوالد متزوج الحالة الزوجية

 عراقية  الجنسية

  2078وتاريخ الحصول عليه مساعد  أستاذ اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه

 سنة  71 دد سنوات الخدمةع

  dr.mojod72@uomosul.edu.iq  عنوان البريد االلكتروني

 
 الشهادات

 الجامعة سنة الحصول عليها التخصص الشهادة

 العراقية الجامعة   6991 الفقه االسالمي  البكالوريوس

 الجامعة العراقية 0223 الفقه االسالمي   الماجستير

 الجامعة العراقية 0228 السالميالفقه ااصول    الدكتوراه

 
 البيانات العلمية

  الدراسات االولية
 

  الدراسات العليا

  النشاطات العلمية

 طالب 6 اإلشراف على طلبة الماجستير

  اإلشراف على طلبة الدكتوراه

 رسائل ماجستير واطروحة دكتوراه واحدة 1   مناقشات الرسائل الجامعية

 البحوث المنشورة
 ت المحليةالمجال

  

 9002التربية االساسية المجلد االول/ايلول  مجلة ابحاث كلية التجرؤ على الفتوى  شروط االجتهاد للحد من

 الندخ عند االصوليين 
 

  م االسالمية / كلية العلوم االسالمية/  جامعة تكريتو مجلة العل
 7/5/9002 في 922

 العامطرق تخصيص اللفظ 
 عند االصوليين

 في   66جامعة تكريت / كلية اآلداب /ب الفراهيدي مجلة آدا
09/5/9002  

دالنت االير انًطهك  تمتضي انًرة او 

انتكرار  عُذ االياو انشاشي انحُفي يٍ 

 خالل كتابه االصىل _ دراصت يماوَت

يجهت ابحاث كهيت انتربيت االصاصيت/ جايعت انًىصم / 

 و2222في ارار  –انًجهذ انثايٍ/ انعذد االول 

يجهت ابحاث كهيت انتربيت االصاصيت/ جايعت انًىصم / :   يُهجيَّت اإلياو انغزاني في االلتباس يٍ 



انمرآٌ انكريى وانضُت انُبىيت يٍ خالل 

 كتابه

خيم  ًُ )شفاُء انغهيِم في بياٌ انشَّبه وان

 ويضانِك انتعهيم(

 و2222في ارار  –انًجهذ انثايٍ/ انعذد االول 

انًؤتًر انذوني انحادي عشر/ نهعهىو االجتًاعيت  االعتكاف في انفمه االصالييت

 و 2202 تركيا / انعذد انخايش   –واالبحاث انراهُت 
 
 

 
 المؤلفات والشهادات والمؤتمرات

  الكتب المؤلفةعدد 

  براءات االختراع

الندوات عدد 
والمؤتمرات المشارك 

 فيها

 ريخانتا يكاٌ اَعمادها اصًها ث

انًؤتًر انذوني  

انحادي عشر/ نهعهىو 

االجتًاعيت واالبحاث 

     انراهُت 

 و 2202  تركيا   

المؤتمر العلمي  الديي    
الثالث  في  للةيا البرةةيا 

 االساسةا   
 

 9002 انعراق

 
الدورات و ورش عدد 
 العمل

 (70) 

الشهادات التقديرية 
 والجوائز العلمية

العلمةييا اال لييي للةييا البرةةييا االساسييةا ةدييس البرةةييا االسيي  ةا  شييدا ة تيرير ييا لييو الييير ة
بعي ان) البحريات البيئةا  اثارها ف  الميظ ر االس    _رؤ ا اسي  ةا  عاريرة ابالبعيا ن 

   ع  رلز ن ن للبح ث .

المؤتمر العلم  الير ل  الثاليث للةيا البرةةيا االساسيةا  ا عيا الم ري   شدا ة تيرير ا لو
  ا عا  ه ك.لبرةةا االساسةا للةا ا ع 

 شدا ة  ذارلا ف   حرة البعلةس المدبمر س  ا اللغا العرةةا 
 9002 ثةيا لفائا لبعلس الحاس ب الجا عا المدبيرر ا 

للةييا البرةةييا االساسييةا ةدييس البييار   بعييي ان ) االسبذييرا   الرراسييات  شييدا ة  ذييارلا فيي 
 البار خةا ا

  

  كتب الشكر

 تمذير كتب انشكر وان-8



 (0) السيد  وزير التعليم العالي  المحترم: .7

  ا3)   السيد رئيس جامعة الموصل المحترم: .2

 (22)   السادة عمداء الكليات : .3

 
 المناصب

 رئيس قسم لدورتين / مقرر قسم لدورة واحدة المناصب اإلدارية التي تقلدها

 - عضوية الجمعيات العلمية والمهنية

   عضى في نجُتيٍ  -انهجاٌ في انجايعت :  

 
  

 


