
 السيرة الذاتية 

 : د. محمود رجب دمحم ظاهر النعيمي  األسم

 51/55/5695:  الميالد تاريخ

 خمسة   1:  األوالد عدد: متزوج                               الزوجية الحالة

 : العلوم االسالمية  العام التخصص

 : أصول الفقه  الدقيق التخصص

 69/8/5686:  تعيين أول تاريخ

 : كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد . العمل عنوان

 : استاذ مساعد  اللقب: تدريسي                         الوظيفة عنوان

 25625156616:  الهاتف

 : األلكتروني البريد

: mohmoud.Zahher@cois.uo Baghdad edu.iq  

 :  العلمية المؤهالت

 م  5680/  9/  02بكالوريوس من جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية   .5

 م  5688/  56/  62    ماجستير من جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية .6

 م  5669/  6/  0      الدكتوراه من جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية  .0
 

 : الوظيفي التدرج

  5686/  8/  69مدرس مساعد  .5

  5669/ 6/  0      مدرس     .6

 5666/  6/  4استاذ مساعد     .0
 

 السرخسي ومنهجه في اصول الفقه .:  الماجستير رسالة عنوان

 : االستصحاب ونماذج من تطبيقاته الفقهية . الدكتوراه اطروحة عنوان

 

mailto:mohmoud.Zahher@cois.uo


 : المناصب التي شغلها

 م  5665                  مقرر قسم الشريعة .5

 م  6221معاون العميد للشؤون االدارية      .6

 م 6226رئيس قسم الشريعة                  .0

 

 خمسة عشر   51/   رسائل الماجستير التي اشرف عليها عدد

 عشرون    62/     عدد االطاريح التي اشرف عليها

 خمسة وعشرون    61/    عدد كتب الشكر

 

 : البحوث المنشورة

 استنباط االحكام . شرع من قبلنا وأثره في .5

 المقاصد التربوية في االحكام األصولية . .6

 أسباب تحقيق األمن االجتماعي العام في نماذج من آيات األحكام . .0

 التأويل المنضبط عند األصوليين . .4

 أثر المصلحة في التشريع االسالمي . .1

 التجديد وأثره في تطوير الفقه االسالمي . .9

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 

Name : D.Mahmoud Rajab Mohammed Daher Al.neeamy 

Date of Birth : 15 /  11 / 1961 

Marital status : Married 

Number of children : (5) 

Specialization : Islamic science / the assists of philology  

Date of first job : 26 / 8 / 1989  

Work address : Baghdad university / collage of Islamic sciences/ 

shariah 

Function : Teaching . 

Scientific Degree : Assistant Master . 

Mobile Number : 07901512259 

E-mail address : mohmoud.Zahher@cois.uo Baghdad edu.iq  

Educational Qualifications : 

  

Degree science Date University 

B.Sc. 30/6/1983 Of Baghdad 

M.Sc. 20/12/1988 Of Baghdad 

Ph.D. 3/9/1996 Of Baghdad 

  

Career progression : 

1. Assistant Master   26/3/1989 

2. Master                    3/9/1996 

3. Assistant professor 4/9/1999 
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Workplace : 

1. Rapporteur of the shariah department   1997 

2. Assistant Dean for administrative         2005 

3. Chif of shariah Department                   2009 

Thesis which was supervised by :  

- Master : 15 (Fifteen) 

- Ph :        20 (twenty) 

Cerificates of Appreciation and Letter of thanks : 25 (twenty 

five) 

Research Projects :  

1. Shera men Qeblina wa Atheruhu fee Istinbaat Al-Ahkam . 

2. Al-Maqasid Al-tarbooyia fee Al-Ahkam Al-ousoulia . 

3. Asbab Tahqic Al-Amin Al-Ejtimaa Al-Amm fee namathig min 

Ayaat Al-Ahkam . 

4. Al-taweel Al-Minthabit Ind Al-ousouleen. 

5. Athar Al-Maslaha fee Al-tashree Al-Islami. 

6. Al-tajded wa Atharuh fee tatweer Al-Feqeh Al-Islami . 

  


