
 السيرة العلمية

  االسم : رغد حسن علي احمد السراج .

  الوظيفة : تدريسية  / كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد. 

  .١٧/١١/٢٠١٤اللقب العلمي استاذ مساعد  في 

  ت العلمية :المؤهال

دكتوراه في فلسفة الشريعة االسالمية / كلية العلوم  
  .١٧/١١/٢٠١١االسالمية/جامعة بغداد 

ماجستير في الشريعة االسالمية /كلية الشريعة / الجامعة  
  ١٩/٢/٢٠٠٨العراقية.

/ كلية العلوم   ٢٠٠٥- ٢٠٠٤بكالوريوس في الشريعة االسالمية 
  االسالمية/جامعة بغداد.

  / كلية القانون / جامعة تكريت .٢٠١٢_٢٠١١س قانون  بكالوريو

علما اني حاصلة على درجة االمتياز والمرتبة االولى في 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه . وانهيت دراسة الماجستير 

  والدكتوراه واستاذ مساعد في المدة األصغرية. 

من وكذلك حصلت على المرتبة االولى في دورة طرائق التدريس 
  .٢٠٠٨جامعة بغداد لعام 

  التخصص العام : فلسفة شريعة اسالمية وقانون.

  التخصص الدقيق : اصول الفقه .

  التخصص الثاني : قانون .

  .١٨/٣/٢٠٠٦تاريخ التعيين : 



  سنوات.  ١٢مدة الخدمة الفعلية :

  

     

                

  الكتب والبحوث المنشورة والمشاركة  فيها

  لى الفروع (مسائل من فقه الطهارة والصالة).تخريج االصول ع .١

 

 التخريج االصولي ودوره في تطوير المناهج االسالمية . .٢

 

  الثبات والشمول في احكام الشريعة االسالمية. .٣

 

االستدالل بالمصلحة في احكام النوازل (نماذج تطبيقية  .٤
  معاصرة).

 

  الخلع في الشريعة والقانون . .٥

 

ية واثرها في القضاء (دراسة مقارنة بين الشريعة االدلة التبع .٦
  والقانون)

 

  الحوار في القران الكريم. .٧



 

 التربية الروحية واثرها في التعليم في ضوء الكتاب والسنة. .٨

  

 النزاهة في التعليم. .٩

  

 سد الذرائع ونماذج من تطبيقاتها في القضاء. .١٠

  

  دة الخبر العلم. القرينة عند االصوليين واثرها في افا .١١

  ثقافة العفو والتسامح واثره في تحقيق االمن المجتمعي. .١٢

  .اثر  بناء العقالء في القواعد االصولية عند االمامية.١٣

. كتاب االدلة التبعية واثرها في االحكام القضائية في الشريعة ١٤
  والقانون يتكون من جزأين.

  ليل.. حماية شباب الجيل من آفة التكفير والتض١٥

  .٢٠وبحوث اخرى تزيد على 

  

  

  

  

  



الى    ٢٠٠٩عدد المؤتمرات والندوات المشارك فيها من عام  
  ٢٠١٩عام 

  )مؤتمر وندوة.١٠٠اكثر من (

الى نهاية  ٢٠٠٨عدد كتب الشكر التي حصلت عليها من عام 
من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  ٤) ، منها ٤٠.... (٢٠١٩

رئاسة الوزراء ، واالخرى من  من ٢من رئيس الجامعة و ٣و
  العمداء  .

  

 رسالة واطروحة٢٥عدد المناقشات واالشراف اكثر من   

  

  النشاطات االخرى في خدمة المجتمع

 رئيس هيئة شرعية في مصرف اسيا العراق االسالمي .١

مرشدة ومشرفة على المرشدات في هيئة الحج والعمرة لمدة ست  .٢
  سنوات .

 القران لتعليم القران الكريم وتحفيظه عضو في جمعية اهل  .٣

 عضو في رابطة الجامعيين المستقلين. .٤

 عضو في مؤسسة الالطائفيين المستقلة .٥

 عضو في جمعيات لاليتام .٦

 

 


