
                                                                       

 العلميـةالذاتية و  السيرة
 

 االسم : د. مصطفى كاظم محمود المشهداني
 1791/  1/  8تاريخ الميالد : 

 م 4002/  5/  11تاريخ التعيين :               بغـداد  السكن :
 علوم إسالمية / شريعةالتخصص العام : 

 أصول الفقـهالتخصص الدقيق : 
   تدريسيالوظيفة : 

 دكتور مدرساللقب العلمي : 
  جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالمية / قسم الشريعةعنوان العمل : 

 ـ عضو هيئة عامة في نقابة األكاديميين العراقيين .
ـ حصلت علـى شهادة الماجستير / كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد / قسم الشريعة / أصول 

   0232/  1/  13الفقـه / بتاريخ 
  0232/  0232الدكتوراه للعام الدراسي ـ قبلت في دراسة 

ـ حصلت علـى شهادة الدكتوراه / كليـة العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد / قسم الشريعة / أصول 
 صغرية .ضمن المدة اال 0232/  6/  00الفقـه / بتاريخ 

لى م  إ 4002من عام   -ومقرر مجلس الكليـة  –مدير مكتب العميد  -3 اإلدارية:ـ المناصب 
 م .4009

 م .4011م إلى 4010مقرر قسم الشريعة من عام  -0 
 ـ البحوث المنشورة : 

) سد الذرائع وأثره في استنباط احكام االنكحة المعاصرة ( منشور في مركز البحوث والدراسات  -3
  م . 4018(  1/  20اإلسالمية ) مبدأ ( الجامعة العراقية ـ في العدد ) 

 م01/33/0232في  222رقم الكتاب  شر بحث ( :بحث قيد النشر ) صالحية ن -0

 ) المصلحة واثرها في تعدد الزوجات ( مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد .



                                                                       

Biography and scientific 

Name: Dr. Mustafa Kazem Mahmoud al - Mashhadani 

Date of birth: 8/1/1973 

Housing: Baghdad  

Date of appointment: 11/5/2004 

General Specialization: Islamic Sciences / Sharia 

Specialization: Principles of Fiqh 

Function: Teaching   

Academic Title: Professor of Medicine 

Work Address: University of Baghdad / College of Islamic 

Sciences / Department of Sharia 

- Member of the General Assembly of the Association of Iraqi 

Academics. 

- I got a master's degree / College of Islamic Sciences / University 

of Baghdad / Department of Sharia / Principles of jurisprudence / 

on 31/3/2010 

- Accepted in the study of doctoral for the academic year 

2014/2015 

- Obtained a PhD / College of Islamic Sciences / University of 

Baghdad / Department of Sharia / Principles of jurisprudence / on 

22/6/2017 within the minimum period. 

 

 

 



                                                                       

 

Administrative positions: 

 1 - Director of the Dean's Office - and the decision of the 

College Board - from 2004 to 2007. 

 2 - Rapporteur of the Department of Sharia from 2010 to 2013 

Published Research: 

1- (bridging the pretexts and its impact on the development of 

the provisions of contemporary marriage) Published in the 

Center for Research and Islamic Studies (principle) the Iraqi 

University - in the number (40/1) 2018. 

2- Research under publication (validity of publication of 

research): Book No. 545 on 23/11/2019 m 

(Interest and its impact on polygamy) Journal of the Faculty of 

Islamic Sciences / University of Baghdad. 

 


