السيرة الذاتية

االسم الرباعي واللقب :احمد كريم محمد عسكر العزاوي
محل وتاريخ الوالدة  :بغداد 1791/8/11
الديانة :

مسلم

القومية :

عربية

الجنسية :

عراقية

الحالة الزوجية  :متزوج ولي خمسة اوالد
محل العمل  :بغداد – السبع ابكار – مجمع ديوان الوقف السني
محل العمل  :استاذ في كلية االمام االعظم الجامعة التابعة لديوان الوقف
السني
التحصيل العلمي  :دكتوراه في فلسفة الشريعة االسالمية – فقه
مقارن جامعة بغداد – كلية العلوم االسالمية
الدرجة العلمية  :استاذ دكتور

المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات خارج وداخل البلد العزيز

 -1مشارك في دورة تطويرية ألعداد الكفاءات االدارية في االردن عام
1009
 -1مشارك في دورة تطويرية الموارد البشرية في سوريا 1008
 -3مشارك في دورة تطويرية لتعزيز المجلس العلمي بتجارب وخبرات
الدول االسالمية في تركيا عام 1013
 -4مشارك في المؤتمر السنوي لهيئة الحج والعمرة لألعوام -1009
1011- 1010 -1007-1008
 -5مشارك في المؤتمر الدولي لجامعة صالح الدين في اربيل 1014
 -6مشارك في المؤتمر الدولي لجامعة بابل 1011
 -9مشارك في المؤتمر الدولي لجامعة الكوفة ممثل عن رئاسة ديوان
الوقف السني
1014
 -8مشارك في المؤتمر السنوي لجامعة ديالى 1011
 -7مشارك في المؤتمر الدولي للجامعة العراقية 1013
 -10مشارك في المؤتمر الدولي السنوي لرؤساء الجامعات العربية في
اربيل 1013
 -11مشارك في المؤتمر ملتقى االديان الثقافات
 -11مشارك في الندوة للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة
1013
 -13مشارك في الندوة العلمية حول تقارب االديان والمذاهب في اربيل
1013
 -14مشارك في الدورة التدريبية حول (النظام المحاسبي الموحد ) في
اربيل1013
 -15مشارك في الدورة التطويرية حول (تحرير مخاطبات الكتب
الرسمية ) 1013

 -16مشارك في الدورة التدريبية في طرائق التدريس في الجامعة
العراقية
 -19رئيس جلسة في مؤتمر هيئة النزاهة (نور االيمان يبدد ظلمة
الفساد )الذي عقد قيل
فترة قصيرة في فندق المنصور
 -18مشارك وباحث في مهرجان القراءة العراقية االول (العراق بلد
ألقراء) 1014/11/5
 -17مشارك في مؤتمر االزهر لمواجهة التطرف واالرهاب في جمهورية
مصر العربية في
1014/11/1
 -10االشراف على دورة تطوير مهارات التسجيل والموارد البشرية
والمقامة في اربيل 1
1015/1/1
 -11لدي مجموعة من كتب الشكر والثناء من وزراء وهيئات وجامعات
عمداء كليات ومدراء العامين.
 -11باحث ومشارك في مؤتمر الوعي بالقانون ومساعدة ضحايا
اإلرهاب  ،المقام في مقر الجامعة العربية في مصر.
 -13باحث ومشارك في مؤتمر جامعة صالح الدين في أربيل (مقومات
السلم المجتمعي).

النشاطات العلمية والبحثية (المؤلفات )
 -1فقه بالل بن رباح
 -1حكم الطالق الثالث عند المذاهب االسالمية
 -3اآلراء الفقهية للصحابي طلحة بن عبيد هللا التيمي
 -4مجاالت االقتراع في االحوال الشخصية
 -5يزيد بن هارون فقهيا
 -6سبل االرتقاء بالتالوة العراقية في المحافل العالمية
 -9الصفة الكاشفة وتطبيقاتها الفقهية
 -8دليل الحاج والمعتمر
 -7اآلراء الفقهية للحكم الغفاري
 -10فقه يحيى بن ابي كثير
 -11صفات الرحمن في سورة الفرقان
 -11الحلف بالطالق المعلق وتقدير وقوع الطالق والفرق بينه وبين نذر
اللجاج – دراسة وتحقيق
 -13حكم اخذ العوض من الزوجة ألجل طالقها دراسة فقهية قانونية
 -14فقه االمام هشام بن عروة
 -15يحيى بن ابي كثير فقهيا
 -16القصد واثرة في عقود المعامالت المالية
وهناك بعض المؤلفات في طور التأليف والدراسة
اشرفت وناقشت مجموعة على اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير
في الجامعات العراقية
وادرس طلبة الدكتوراه والماجستير في الدراسات العليا في كلية االمام
االعظم الجامعة
 -19الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى والمسلمين.
 -18خصائص النبوة عند اليهود والنصارى والمسلمين.

المناصب االدارية والعلمية :
 -1عميد كلية االمام وكالة لمدة شهرين
 -1معاون عميد الكلية للشؤون االدارية لسنتين
 -3معاون عميد الكلية لشؤون الطلبة
 -4عضو المجلس العلمي المركزي لديوان الوقف
 -5ممثل ديوان الوقف السني في بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق
(يونامي)
 -6عضو رئيسي دائم في اللجنة التحكيمية العليا الدائمة للقران الكريم
التابعة لمجلس الوزراء فرع كركوك
 -9مشارك في فعاليات ملتقى االديان والثقافات في بيروت
 -8عضو مشارك في فعاليات المركز العربي لتطوير حكم القانون
والنزاهة
 -7عضو اللجنة االستشارية لمجلة البحوث والدراسات االسالمية
المحكمة عالميا التابعة لديوان الوقف السني
 -10عضو اللجنة العلمية للهيئة العليا للحج والعمرة منذ  1009ولحد
االن
 -11عضو اللجنة االختيار المشاركين في مؤتمر الدوحة الدولي العاشر
لحوار
االديان
 -11رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر العلمي العالمي (العدالة والتسامح
في الفكر االسالمي)
 -13عضو لجنة تدقيق المصحف الشريف.
 -14معاون عميد الكلية للدراسات العليا.
 -15عضو المجلس العلمي الختبار االئمة والخطباء والقراء والمؤذنين.
 -16عضو لجنة الدراسات العليا في كلية االمام األعظم.
 -19رئيس لجنة االعتراضات على لجنة الترقيات العلمية.
 -18عضو دائم في المركز العالمي للقران الكريم والدراسات القرانية.
 -17عضو في جمعية القراء والمجودين العراقيين.

Curriculum Vitae

Name and title: Ahmed Karim Mohammed Askar Azzawi
Place and date of birth: Baghdad 11/8/1972
Religion: Muslim
Nationalism: Arabic
Nationality: Iraqi
Marital status: Married with five children
Place of work: Baghdad - Saba Abkar - Sunni Endowment
Diwan Complex
Professor at the Faculty of Imam Azam University of the Sunni
Endowment
Education: Doctorate in philosophy of Islamic law - Fiqh
University of Baghdad - College of Islamic Sciences
Degree: Professor

Participation in conferences, seminars and courses outside
and inside the dear country

1- Participant in a developmental course to prepare
administrative competencies in Jordan in 2007
2- Participant in Human Resources Development Course in Syria
2008
3- Participant in the development of the scientific program of
experiences and experiences of Islamic countries in Turkey in
2013
4- Participant in the annual conference has Hajj and Umrah for
the years 2007 - 2008-2009 - 2010 - 2011
5- Participant in the International Conference of the University
of Salah al-Din in Erbil 2014
6- Participant in the international conference of Babylon
University 2012
7- Participant in the International Conference of the University
of Kufa 4102.
8- Participant in the annual conference of the University of
Diyala 2012.
9- Participant in the International Conference of the Iraqi
University 2013.
10- Participant in the annual international conference of Arab
university presidents in Erbil 2013
11- Participant in the conference of religions and cultures

12- Participant in the symposium of the Arab Center for the
Development of the Rule of Law and Integrity 2013
13- Participant in the scientific symposium on the convergence
of religions and sects in Erbil 2013
14- Participant in the training course on (unified accounting
system) in Erbil 2013
15 -Participant in the developmental course on (editing the
correspondence of official books) 2013
16- Participant in the training course in teaching methods in the
Iraqi University
17- Chairman of the session of the Conference of the
Commission on Integrity (light of faith dispel the darkness of
corruption (Short stay at Al Mansour Hotel
18- Participant and researcher in the first Iraqi reading festival
(Iraq is a country to read) 5/11/2014
19- Participant in Al-Azhar conference to confront extremism
and terrorism in the Arab Republic of Egypt in 04/14/4102
20- Supervision of the course on the development of
registration skills and human resources in Erbil 1 4102/10/10
21- I have a collection of thanks and praise books from the
ministers and universities of the deans of the faculties and
directors of the public.
22- Researcher and participant in the Conference of Awareness
of Law and Assistance to Victims of Terrorism.
-42Researcher and participant in the conference of Salah alDin in Erbil (the elements of community peace).

Scientific and research activities (literature)
1-Fiqh Bilal bin Rabah
2 -the rule of divorce three Islamic schools of thought
3-the doctrine of the companion
4- areas of voting in personal status
5- Yazid bin Aaron jurisprudence
6- ways to improve the Iraqi recitation in global forums
7- Detector and its jurisprudential applications
8- Hajj and Umrah guide
9- Jurisprudence views of the Ghaffari rule
10- Fiqh Yahya bin Abi many
11- qualities of Rahman in Al-Furqan
12- Alliance divorce suspense and estimate the occurrence of
divorce and the difference between it and the vow of the
chicken - study failure
13- Ruling on taking awad from a wife
14- Fiqh of Imam Hisham bin Erwa
15- Yahya ibn Abi many jurisprudence
16- Intent and effect in financial transactions contracts
There are some works in the process of authoring and studying
A group supervised and discussed PhD theses and master
theses in Iraqi universities

He taught doctoral and master's students in postgraduate
studies at the Imam Azam University
17 -Holy books for Jews, Christians and Muslims.
18- .Characteristics of prophecy among Jews, Christians and
Muslims.
19 - permanent member of the International Center for the
Koran and Koranic studies.
20 - Member of the Association of Iraqi readers and recruits.

Administrative and Scientific Positions:
1.
2.
3.
4.
5.

Dean of Imam College for two months
Assistant Dean for Administrative Affairs for two years
Assistant Dean of the College for students
Member of the Central Scientific Council of the Endowment
Representative of the Sunni Endowment Bureau in the
United Nations Mission
6. Permanent permanent member of the Supreme Permanent
Arbitration Committee
7. Participant in the activities of the Interfaith Forum in Beirut
8. Associate member in the activities of the Arab Center for the
development of the rule of law and integrity
9. Member of the Advisory Committee of the Journal of Islamic
Research and Studies
10. Member of the Scientific Committee for the Supreme
Control of Hajj and Umrah since 2007 and until now
11. Member of the Selection Committee participating in the
tenth Doha International Conference for Dialogue
12. Religions
13. Chairman of the Committee to fight the scientific world
(justice and tolerance in Islamic thought)
14. -Member of the Audit Committee of the Holy Quran.
Associate Dean for Graduate Studies.
15. Member of the Scientific Council to test imams,
preachers, readers and muezzins.

16. Member of the Graduate Studies Committee in the
College of Imam Azam.
- 01Chairman of the Committee objections to the Committee
on Scientific Promotions.

