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. االسم: - تور عقيل رزاق نعمان الموسو  الد
 .٣/٣/١٩٧٧ التولد: -
 .٤/ دار  ٨/ زقاق  ١٠٩محلة  –غداد / حي الجمهورة  العنوان الدائم: -
 ٠٧٩٠٣٩٢٣١٩٦: رقم الهاتف -
د االلكتروني -     dr.aqeelmosawee@gmail.com: البر
مي مــــــــالتعلي -  :األكاد
تــــــوراه - ــــــة الفقــــــه/ جامعــــــة الكوفــــــة, ســــــنة  د ل ة,  ــــــي العلــــــوم اإلســــــالم م, ٢٠١٠ف

ــــــوان  ــــــد األصــــــوليين  األطروحــــــة:عن ــّنص عن ــــ ــــــي األســــــس  –((مفهــــــوم ال دراســــــة ف
ة)). قات الفقه  النظرة والتطب

غــــداد, ســــنة ماجســــتير  - ة/ جامعــــة  ــــوم اإلســــالم ــــة العل ل ة,  ــــوم اإلســــالم ــــي العل ف
مة عند الم٢٠٠٥  تكلمين)).م, عنوان الرسالة: ((الح

وس  - ةــــالور ــــة اإلســــالم غــــداد,    , فــــي علــــوم القــــران والتر ــــة/ جامعــــة  ــــة التر ل
 م.٢٠٠٠سنة 

ــــةحصـــــلت علـــــى اللقــــب العلمـــــي:  - فــــي اختصـــــاص العلـــــوم  )(أســـــتاذ مســـــاعد مرت
ة/ أصـــــــول الفقـــــــه فـــــــي  ـــــــاألمر اإلدار الصـــــــادر مـــــــن ٩/١٢/٢٠١٣اإلســـــــالم , و

 .٨/٦/٢٠١٤في  ٣٢٢٧ليتنا الموقرة, والمرقم 
ة ملــــــالع -  :والمناصب االدار

 أ. الحالي:    
غـــــداد,  - ة تدرســـــي, فـــــي جامعـــــة  ـــــة ابـــــن رشـــــد للعلـــــوم اإلنســـــان ـــــة التر قســـــم  –ل

ة  ة اإلسالم غداد, منذ علوم القران والتر  .٢٨/١/٢٠٠٧جامعة 
ة, فــــي  - ــــة االســــالم س قســــم علــــوم القــــران والتر ــــةرئــــ ــــة ابــــن رشــــد للعلــــوم  ل التر

ة غداد, منذ تارخ  –اإلنسان ا. ١٦/٩/٢٠١٥جامعة   وال زلت حال
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 :ـــــــب. الساب
غـــــداد/ الرصـــــافةفـــــي قســـــم اإلعـــــالم موظـــــف - ـــــات  تـــــب انتخا ة  -, م المفوضـــــ

ـــــــــــز الفرعـــــــــــي ســـــــــــعد ( ـــــــــــم مـــــــــــدير المر ـــــــــــات, ث ـــــــــــا المســـــــــــتقلة لالنتخا ) ٩٠العل
ـــــــة ( ـــــــز الفرعـــــــي الرصـــــــافة الثان ـــــــدير المر ـــــــم م ـــــــات, ث ـــــــات ٦٢لالنتخا ) لالنتخا

 .٢٠٠٩-٢٠٠٥صفة عقد مؤقت منذ سنة 
افحــــة اإلرهــــاب - غــــدموظــــف فــــي قســــم م ــــة امــــن  اد, وزارة األمــــن الــــوطني, , مدير

صفة عقد مؤقت منذ   .٢٠٠٩-٢٠٠٧ثم موظف في دائرة امن الرصافة 
ة راتــــــالخب - م  :األكاد
ا. .١ ة الدراسات العل  اإلشراف على طل
توراه والماجســــــتير فــــــي أكثــــــر مــــــن جامعــــــة, إذ ناقشــــــت  .٢ ــــــة الــــــد اكثــــــر مناقشـــــة طل

ــــي )١٠مــــن ( ــــوراه ف ت ــــن رشــــد و اطــــارح د ــــة اب ــــة التر ــــه / جامعــــة  ل ــــة الفق ل
ــــــر مــــــن  ــــــه /  )٢٠(الكوفــــــة, وأكث ــــــة الفق ل ــــــي  رســــــائل ماجســــــتير فــــــي قســــــمنا, وف

غـــــداد, وواحـــــدة  ة / جامعـــــة  ـــــوم اإلســـــالم ـــــة العل ل ـــــي  ـــــة, وواحـــــدة ف جامعـــــة الكوف
ة / الجامعة المستنصرة. ة التر ل  في 

ال واألطارحرسائل الم تق .٣ ة الدراسات العل ة. ,طل حوث العلم  وال
مة. ١٠أكثر من لد  .٤  حوث منشوره في مجالت مح
غداد. .٥  دورة طرائ التدرس في جامعة 
غداد. .٦ ات في جامعة   دورة برامج الحاس
ــــــــة اتمشـــــــار .٧ ـــــــة فـــــــي مـــــــؤتمرات دول ة , إحـــــــد فـــــــي الجمهورـــــــة حث اإلســــــــالم

ز دراسات الكوفة  ة, واألخر في مر  النجف االشرف. –اإليران
ت فــــي  .٨ ــــة وخارجهــــاكثيــــر مــــن النــــدوات الشــــار , مــــا بــــين والمهرجانــــات داخــــل الكل

سًا لها, أو منظما  مجرد حضور.أو  ,احثا, أو رئ
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ة: -   الخبرات الخارج
مة الفر االعضو . ١     ان. –ستشار في بيت الح   قسم األد
ــــــب  .٢  ــــــى اغل ة عل اســــــ ــــــة وس ــــــة واجتماع ــــــي موضــــــوعات دين ــــــرة ف ثي ــــــاءات  ــــــي لق ل

ة وقنــــــــاة  ــــــــة وقنــــــــاة العهــــــــد الفضــــــــائ ــــــــة األولــــــــى والثان العراق ة  القنــــــــوات الفضــــــــائ
ــــاة الســــالم  ــــالد وقن ــــاة  ــــاة أفــــاق وقن ــــة االتجــــاه وقن ــــاة الجامع ــــاة اإلشــــراق والقن وقن

  وقناة المسار والمسار األولى.
ة في المحافل العامة.. إلقاء المحاضرات ٣    ة واالجتماع   الدين

ت بها: اللجان -  التي اشتر
ليتنـــــا  - ــــاألمر الصــــادر عــــن  ــــة,  ــــة لســــجالت ووثــــائ الطل ق  -عضــــو لجنــــة تدق

ة, العدد:   .١٨/٩/٢٠١١في  ٣٨٢٧الوحدة القانون
ــــــــاألمر  - ــــــــدرجات,  عــــــــة إجــــــــراءات تــــــــدقي وتوثيــــــــ ال ــــــــة لمتا عضــــــــو لجنــــــــة فرع

ليتنا  شرة, العدد  –الصادر عن  ة الموارد ال  .٨/٢/٢٠١٢في  ٦٤١شع
ــــــة والمســــــاعدة  - ــــــة تتــــــولى رفــــــع أ إشــــــارة فــــــي الكتــــــب المنهج عضــــــو لجنــــــة فرع

ــــــي تمجــــــد ا عــــــث المنحــــــلالت ــــــاألمر الصــــــادر عــــــن لنظــــــام المخلــــــوع وحــــــزب ال  ,
ال في  -ليتنا  ة, العدد:   .٢٦/٦/٢٠١٢الوحدة الشؤون العلم

ــــــا - ــــــوم  عضــــــو لجنــــــة توصــــــيف الدراســــــات العل ــــــن رشــــــد للعل ــــــة اب ــــــة التر ل فــــــي 
ة.  االنسان

ة. - ة ابن رشد للعلوم االنسان ة التر ل م في   عضو صندوق التعل
ح الــــدفاتر ومقابلــــة المتقــــدمين  - عضــــو وضــــع األســــئلة لالمتحــــان التنافســــي وتصــــل

ا للعامين   .٢٠١٦-٢٠١٥و ٢٠١٥-٢٠١٤للدراسات العل
 إضافًة إلى عشرات اللجان داخل القسم. -
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ة: - ر والشهادات التقدير  تب الش
س جامعة الكوفة. - ر من السيد رئ تاب ش ضًا على   حصلت أ
ـــــن رشـــــد للعلـــــوم  - ـــــة اب ـــــة التر ل ر مـــــن الســـــيد عميـــــد  تـــــاب شـــــ ـــــى  حصـــــلت عل

ة.  اإلنسان
ـــــة  - ان س قســـــم الهندســـــة الم ر مـــــن الســـــيد رئــــ تــــاب شـــــ ضـــــًا علـــــى  حصــــلت أ

 ة.لوجنو في الجامعة التك
ر مـــــن الســـــيد  - تـــــاب شـــــ ـــــى  ضـــــًا عل ـــــة حصـــــلت أ ـــــة التقن ـــــة االدار ل  –عميـــــد 

ة الوسطى.  غداد في الجامعة التقن
ضًا حصلت  - صرة.أ ر من جامعة ال تاب ش  على 
ليتنـــــا, ومـــــن الجامعـــــة التكحصـــــلت علـــــى شـــــه - ـــــة مـــــن  ـــــنو ادات تقدير , ومـــــن ةلوج

ة فــــي إيــــران, ــــز دراســــة الكوفــــة, ومــــن مؤسســــة الــــذخائر اإلســــالم ومــــن ديــــوان  مر
. ة أخر ة ومدن وم عي, ومن مؤسسات ح  الوقف الش

ائد: -   التضرر من النظام ال
ـــــة األمـــــن العامـــــة فـــــي النظـــــام  ١/١١/٢٠٠١تـــــم اعتقـــــالي بتـــــارخ  - مـــــن قبـــــل مدير

نـــــت فـــــي حينـــــه طالـــــب  المقبـــــور, وعلـــــى أثرهـــــا تـــــم فصـــــلي مـــــن الدراســـــة, وقـــــد 
الســـــــــجناء وتمـــــــــت المصـــــــــادقة علــــــــى اعتقـــــــــالي مـــــــــن قبــــــــل مؤسســـــــــة , ماجســــــــتير
اسيين.  الس


