السيرة الذاتية للدكتور محمود ابراهيم حسن
 .1االسم  :محمود ابراهيم حسن
 .2المحل وتاريخ الوالدة  :بغداد 1691
 .3الحالة االجتماعية  :متزوج ولديه خمسة اوالد
 .4اللقب العلمي  :استاذ مساعد
 .5التخصص الدقيق  :فقة اسالمي
 .9مكان العمل  :كلية االمام االعظم  /قسم اصول الدين بغداد
 .7عنوان السكن  :مجمع سبع ابكار  /ديوان الوقف السني

التحصيل الدراسي :
 .1خريج اإلعدادية اإلسالمية في الصليخ عام 1616م
 .2حصلت على شهادة البكلوريوس من جامعة بغداد كلية العلوم االسالمية عام 1666م
 .3حصلت على شهادة الماجستير من جامعة بغداد  /كلية العلوم االسالمية عام 2005م
 .4حصلت على شهادة الدكتوراة من كلية االمام االعظم عام  2013م
 .5حصلت على لقب استاذ مساعد عام 2019م
الوظائف والمناصب اإلدارية
.1
.2
.3
.4
.5
.9

موظف ادراي في الدائرة القانونية في ديوان الوقف السني لمدة (  ) 15سنة
مقرر قسم القانون في كلية االمام االعظم لمدة ثالث سنوات منذ عام 2013م
مقرر قسم اصول الدين بغداد عام  2017ولحد اآلن
لدي اكثر من ( )20كتاب شكر من مختلف الدوائر.
امام حسبة هلل تعالى في جامع الخير  /حي الخضراء من عام 1666م لغاية 2006م
امام حسبة في جامع الهدى مجمع سبع ابكار  2019ولحد االن.

االجازات العلمية:
 مجاز براوية حفص وشعبة عن عاصم في أحكام التالوة من الشيخ ياسين طه العزاوي
رحمه هللا منذ عام 1666م
 لدي إجازة برواية احاديث االربعين النووية عن الشيخ ضياء الدين الصالح منذ عام
2015
 لدي مقاالت في مجلة بنت اإلسالم في ديوان الوقف السني

المؤلفات
 لدي بحوث الترقية الى استاذ مساعد وعددهم () 3ولدي اكثر من بحث في طور
التاليف.
 تأليف كتاب ( الثمار المستطابة في االدعية المستجابة ) مطبوع حاليا

الدورات
.1
.2
.3
.4
.5
.9
.7
.1
.6

دورة في السالمة اللغوية في ديوان الوقف السني.
دورة في مفاهيم متقدمة في القيادة االدارية وادارة التغيير عمان  /االردن  2015م .
دورة في اصول االفتاء .
لدي مشاركة في اكثر من مؤتمر في بغداد.
درست مادة اصول البحث في التحقيق في الدراسات العليا  /كلية االمام االعظم
2017م.
ناقشت ااكثر من ( )20ما بين رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه.
تقويم بحوث التقوية في مجلة االمام االعظم.
اشرفت على اكثر من طالب في المجاستير والدكتوراة في كلية االمام االعظم .
عملت في اللجان االمتحانية في الدراسات العليا في كلية االمام االعظم ألكثر من عام.
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1. Name: Mahmoud Ibrahim Hassan
2. Place and date of birth: Baghdad 1968
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6. Work place: College of Imam Azam / Department of Fundamentals of Religion Baghdad
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Academic achievement :
1. Graduated from Islamic Preparatory School in Sulaikh in 1989
2. I got a bachelor's degree from the University of Baghdad College of Islamic Sciences in
1999
3. I got a master's degree from the University of Baghdad / College of Islamic Sciences in
2005

4. I got my PhD from Imam Azam College in 2013
5. I got the title of Assistant Professor in 2016
Administrative functions and positions
1. Administrative employee in the Legal Department of the Office of Sunni Endowment for a
period of (15) years
2. Rapporteur of the Department of Law in the College of Imam Azam for three years since
2013
3. Rapporteur of the Department of Fundamentals of Religion Baghdad in 2017 and so far
4. I have more than (20) book of thanks from different circles.
5. In front of Hisbah in the mosque of good / green district from 1999 until 2009
6. In front of his account in the Mosque of Huda seven complex in 2016 and so far so far.
Scientific Holidays:
• metaphor of Barawiya Hafs and the division of Asim in the provisions of the recitation of
Sheikh Yassin Taha al-Azzawi since God's mercy since 1999
• I have a leave in the narration of the forty nuclear talks about Sheikh Ziauddin Saleh since
2015
• I have articles in the magazine Bint al-Islam in the Office of Sunni Endowment

Compositions
• I have research promotion to the assistant professor (3) and I have more than one
research in the author phase.
• Authoring the book (Almsttaba fruits in the prayers answered) currently printed

