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) (c.vالتدريسي ) عبد العزيز كاظم علي ( في كلية العلوم اﻻسﻼمية  /جامعة بغداد .

اﻻسم  :عبد العزيز كاظم علي البدري .
الميﻼد  :بغداد ـ  ١٩٥٨م .
الديانة  :مسلم .
التحصيل العلمي  :حصلت على شهادة البكالوريوس للعام الدراسي ) ١٩٩٧م ـ ١٩٩٨م ( في
الفقه والمعارف اﻻسﻼمية  ،ثم شهادة الماجستيرللعام الدراسي )  ٢٠٠٦م ـ  ٢٠٠٧م ( في
الفقه والمعارف اﻻسﻼمية )الشريعة اﻻسﻼمية واللغة العربية( من جمهورية اِّيران اﻻسﻼمية.
التحصيل العلمي العام  :ماجستير؛ فقه ومعارف اسﻼمية .
التخصص الدقيق  :تاريخ اسﻼمي .
الوظيفة  :تدريسي .
اللقب العلمي  :مدرس مساعد .
المناصب  :تم أعادة تعييني ثانية في ) ٢٠١٢/ ٩ / ٣٠م ( الى وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي  ،بعد أن كان تعييني أوﻻً في نفس الوزارة منذ ) ١٩٨٠ /١/٢م ( عند حصولي على
شهادة الدبلوم طبي فني من المعهد الطبي الفني ـ باب المعظم /بغداد  ،وقد عملت في جهاز
اﻻشراف والتقويم ثم في ضمان الجودة ثم في التعليم اﻷهلي حتى أوائل الشهر) ٢٠١٥/٨م( ،
ونظرا ً لتعلقي في التدريس والبحث والكتابة ؛ انتقلت الى جامعة بغداد  /كلية العلوم اﻻسﻼمية
لغرض ممارسة نشاطي العلمي ؛ فباشرت عملي بتاريخ ) ٢٠١٥ /٨/٢٦م ( في قسم الحضارة

واﻵثار اﻻسﻼمية كمقررا ً ؛ ومسؤوﻻً للجنة اﻻشراف النفسي والتربوي لذلك القسم اضافة الى
تدريس مواد  :حقوق اﻻنسان  ،ومدخل علم اﻵثار والديمقراطية والتاريخ اﻻسﻼمي لمدة عام
واحد  ،ثم عينتُ مقررا ً لقسم الفلسفة اﻻسﻼمية عاما ً آخرا ً مع مزوالة تدريس مواد  :حقوق
اﻻنسان  ،السيرة النبوية المطهرة  ،الديمقراطية ؛ اضافة الى اﻻشراف على بحوث التخرج ،
ونظرا ً للظروف الصعبة والشاقّة التي واجهتها بفقدان ولدي العزيزالمظلوم )الدكتورالشهيد :
مح ّمد علي ( طبيب اﻻسنان الممارس وطالب الدراسات العليا  /فرع صناعة اﻻسنان ـ جامعة
بغداد  ،في حادثة الكرادة المشؤومة في )٢٠١٦ /٧/٣م ( والتي طالت مدّة فقدانه عاما ً
فرج ﷲ تعالى عني وعن عائلتي المنكوبة وولدي المظلوم ) رحمه ﷲ ( حيث
وشهرين حتى ّ
تم العثورعليه في الطب العدلي بعد فحص الحامض النووي )دي ـ ان ـ اي ( ومن ثم دفنه في
مثواه اﻷخير؛ ّ
وان

وانا اليه راجعون  ،وفي هذه المدّة العصيبة قدمت طلبا ً لﻸستعفاء من

العمادة المحترمة فاجابتني مشكورة فاستعفيت ،ولكني ﻻ زلت مستمراً في مزاولة عملي و
الحمد كتدريسي في قسم الفلسفة  ،واﻻشراف على بحوث التخرج  ،ونشر البحوث .
البحوث المنشورة :
 : ١السيدة آمنة خاتمة اُمهات اﻷنبياء ؛ نشرت في مجلة كلية العلوم اﻻسﻼمية ـ العدد ٤٦:
الجزء الثاني في  ٢٥رمضان  ١٤٣٧هـ  ٣٠ /حزيران ٢٠١٦م .
 : ٢مشروعية ثورة اﻻمام الحسين ) ع ( من وجهة نظر اسﻼمية )صﻼحية نشر بحث في
مجلة كلية العلوم اﻻسﻼمية بكتابها العدد  ٨٨٥:في . ٢٠١٧/٥/٢٨
البريد اﻻلكتروني abdulazeezkadhim@yahoo.com :
الموبايل ٠٧٩٠١٨٨٣١٩٨ :
* مﻼحظة  :عند اتمام كتابة سيرتي العلمية هذه بتاريخ  ، ٢٠١٧ /١٠/ ٢ :كنت قد أكملتُ ال
) ٢٨عاما ً ( وأتممتُ الربع اﻷول من ) ٢٩عاما ً ( و الحمد أوﻻً وآخراً.

