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البحوث العملية

 -1رسالتي الماجستير والدكتوراه
 -2اآلراء االصولية في االمر عند علماء سمرقند
 -3افعال الرسول (صلى هللا عليه وسلم) وقصد القربة فيها عند االصوليين
 -4اجماع اهل المدينة عند االصوليين
 -5شرح منهاج البيضاوي لألمام العبري (السنة) دراسة وتحقيق
 -6االجتهاد المقاصدي في النوافل
 -7اراء االصوليين في عموم حكاية الصحابي فعل الرسول (صلى هللا عليه وسلم) وعموم
المقتضى
 -8قواعد التربية القرانية في وقاية الشباب من الغلو والتطرف (دراسة مقاصدية معاصرة)

Curriculum Vitae
Name and surname
Place and date of birth
Social status
Permanent Address
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E-mail
Career Title
Last upgrade I got
General Specialty
Specialization

Muzahim Mahmoud Abdullah Damok
Al-Anbar / Anah / 1952
Maeeird
Al-Anbar/ Ramadi
07828241303
mozahemaldamok@gmail.com
Teaching
Professor
Islamic sciences
Principles of Fiqh

Practical research
1- Master's and PhD theses
2-Fundamentalist views on the matter when scientists Samarkand
3-Acts of the Prophet (peace be upon him) and the intention of
closeness in the fundamentalists
4-consensus of the people of the city at the fundamentalists
5-Explanation of the Oval Platform forward Hebrew (Sunnah) study and
investigation
6-Ijtihad Makassed in naafil
7-the views of fundamentalists in the general story of the companion
act of the Prophet (peace be upon him) and the appropriate
8-Rules of the Koranic education in the prevention of youth from
)extremism and extremism (contemporary intentional study

المؤهالت

اكملت الدراسة االسالمية في عام  / 1773البكالوريوس  /1777الماجستير  /1787الدكتوراه
1778
حصلت على االجازة العالمية وهي اجازة تؤهل صاحبها للتدريس والفتوى في العلوم الشرعية
واللغوية
الدورات

 -1الدورة التربوية  -2 /طرائق التدريس -3 /دورة الحاسوب
الخبرات

 -1اشرفت على رسائل ماجستير واطاريح دكتوراه عدة
 -2ناقشت رسائل ماجستير واطاريح دكتوراه عدة
 -3ارسلت الي بحوث علمية لتقويمها وكانت كثيرة
 -4ارسلت الي رسائل ماجستير لتقويمها علميا
 -5المشاركة في العديد من الدورات والندوات وورش العمل
االعمال السابقة واالنجازات

 -1مقرر قسم الدعوة والخطابة
 -2رئيس قسم الدعوة والخطابة وكالة ثم اصالة
 -3رئيس قسم اصول الدين اصالة
 -4رئيس اللجنة االمتحانية لقسم الدعوة لعدة سنوات
 -5رئيس اللجنة االمتحانية لقسم اصول الدين لعدة سنوات
 -6عضو الهيئة االستشارية لإلجازة العلمية لعدة سنوات
 -7عضو الهيئة التدريسية لإلجازة العلمية لعدة سنوات
 -8عضو اللجنة العلمية في كلية االمام االعظم (رحمه هللا) الجامعة لعدة سنوات
 -7رئيس لجنة المقابلة للدراسة األولية في كلية االمام االعظم (رحمه هللا)/االنبار لعدة
سنوات
 -11عضو لجنة الدراسات العليا في كلية االمام االعظم (رحمه هللا) الجامعة لقبول طلبة
الماجستير والدكتوراه
 -11عضو الهيئة العامة لرابطة علماء االنبار
 -12عضو اللجنة العلمية للدراسات العليا في كلية االمام االعظم (رحمه هللا) الجامعة
 -13عضو لجنة المناهج العليا لمناهج الدراسة االولية
Qualifications
Completed the Islamic study in 1973 / Bachelor 1977 / Master 1989 / Doctorate 1998

I got the global license, a vacation that qualifies the owner to teach and advisory opinion in the
forensic and linguistic sciences

Courses
Educational Course / 2- Teaching Methods / 3- Computer Course

Of experience
1-Supervised several master's theses and doctoral theses
2-I discussed several MA theses and PhD theses
3-sent to scientific research to evaluate and was many
4-sent to me master theses to evaluate them scientifically
5-Participation in many courses, seminars and workshops

Previous work and achievements
1-Rapporteur of the Department of advocacy and rhetoric
2-Head of the Department of advocacy and rhetoric agency and then Asala
3-Head of the Fundamentals of Religion Asala
4-Head of the Examination Committee of the Department of advocacy for several years
5-Head of the Examination Committee of the Department of Fundamentals of Religion for
several years
6-Member of the Advisory Committee for scientific leave for several years
7-Member of the teaching staff for scientific leave for several years
8-Member of the Scientific Committee in the College of Imam Azam (God's mercy) University
for several years
9-Chairman of the Committee corresponding to the initial study in the College of Imam Azam
(God's mercy) / Anbar for several years
10-Member of the Committee of Graduate Studies in the College of Imam Azam (God's mercy)
University to accept students Masters and PhD
11-Member of the General Assembly of the Association of Anbar Scholars
12-Member of the Scientific Committee for Graduate Studies in the College of the Great Imam
(God's mercy) University
13-Member of the Higher Curriculum Committee for the preliminary study curricula

كلية االمام االعظم (رحمه هللا) الجامعة

قسم الفقه واصوله
استمارة تقييم اداء االستاذ الجامعي
اسم المدرس :مزاحم محمود عبد هللا الداموك
اللقب
الشهادة :دكتوراه
العلمي :استاذ
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عدد البحوث المنجزة في المجالت العربية والمحلية
عدد البحوث التطبيقية التي عالجت مشكالت المجتمع
هل لديك تعاون بحثي منشور في االقسام العلمية المناظرة في
الجامعات االخرى و المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع
هل لديك إشراك لبحث علمي مع اعضاء هيئات التحرير
للمجالت العلمية الرصينة المعترف بها
هل اعددت خطة وأنجزتها خالل السنة الدراسية
عدد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي شاركت بها
هل لديك جائزة علمية عالمية او عربية او محلية
عدد الدورات التدريبية لتطوير المهارة
عدد الكتب المؤلفة والمترجمة والمقومة علميا التي تمتلك رقم
إليداع
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