
 

  ةالذاتي ةالسير

  

    ابراهيم جليل علي االســــــــــــم   :

  ١٩٧١تاريخ الميـالد  : 

  متزوجالحالة الزوجية :  

  عدد األوالد: اربعة

   فقهالتـخـصــص    :    

  تدريسيالوظيفة     :  

     استاذ مساعدالدرجة العلمية : 

   كلية العلوم األسالمية/ جامعة بغدادعنوان العمل   :   

    ٠٧٩٠١٧٦٩٥٢٤الهاتف النقال  :    

  البريد إاللكتروني :  

  

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

    

    

    

    
    

  

  

  

  

+  



     

  : التدريس الجامعي . نياثا 

 الى - الفترة  من  الجامعة الجهة  (المعهد / الكلية) ت

1    

 

 

  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثالثا    

    

    

   والى األن٢٠١٥ 

    

    

  األطاريح المشرف عليها:  رابعا 

 السنـــــة القسم سم األطروحةا ت
ترجيحات القاضي ابي بكر بن العربي المالكي في كنابه احكام  ١

 الفران 
 ٢٠٠٦  شريعة - ماجستير

 ٢٠٠٧ شريعة - ماجستير منهجية األمام ابن تيمية في كتابه رفع المالم  ٢

األحكام الفقهية المستنبطة عن مرويات الصحابي الجليل عبد هللا  ٣
 بن عمر (رضي هللا عنه 

  شريعة -ماجستير 

  

٢٠٠٩ 

 ٢٠١٠  شريعة - ماجستير المسائل التي اتفقال عليها الصاحبان في كتاب الهداية / المعامالت   ٤

األوجه الضعيفة في المذهب الشافعي من خالل كتابه روضة   ٥
 الطالبين من اول الكتاب الى كتاب اللقيط

 ٢٠١١  شريعة - ماجستير

 ٢٠١٢  شريعة - ماجستير الشيخ سراج الدين البلقني واراؤه الفقيه في العبادات   ٦

 ٢٠١٢  شريعة -ماجستير  دراسة مقارنةاثر القواعد الفقيه  في الواليات المتحدة    ٧

 ٢٠١٢  شريعة -ماجستير  دراسة مقارنة انظمة البداية ألبي بكر الهاملي في باب العبادات /  ٨



األحكام الفقهية المستنبطة عن مرويات عبد هللا بن عمر في كتاب   ٩
 بلوغ المرام 

 ٢٠١٢  شريعة- مناقشة 

األوجه الضعيفة من المذهب الشافعي من خالل كتاب روضة   ١٠
 الطالبين

 ٢٠١٢  شريعة -  قشةانم

 ٢٠١٢  شريعة - مناقشة  ترجحات األمام الماوردي من خالل كتابه الحاوي  الكبير   ١١

 ٢٠٠٦ شريعة -  مناقشة  الهداية كتاب في الفقهيه وتطبيقاته العرف  ١٢

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة  األشياخ اختالف في النضاح المنهل  ١٣

 ٢٠٠٨  الشريعة -مناقشة طريقة البصائر الى حديقة السرائر   ١٤

مباحث السياسة الشرعية في كتاب فتح الباري شرح صحيح   ١٥
 البخاري 

 ٢٠٠٨  الشريعة -مناقشة

 ٢٠٠٧  الشريعة -مناقشة السياسة العقابية واثرها األصالحي في المجتمع   ١٦

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة الرق واحكامه في الشريعة   ١٧

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة مصارف بيت المال في الفقه األسالمي في عهد الخالفة الراشدة  ١٨

 ٢٠٠٥ الشريعة -مناقشة النيابة في التكاليف  الشرعية  ١٩

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة المحيط بفتاوي اقطار البسيط كتاب الطهارة والصالة والجنائز  ٢٠

النفسي واراؤه الفقهية من خالل تفسيره مدارك التنزيل وحقائق   ٢١
 التاويل 

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة ابو امامة اسعد بن سهل بن حنيف واراؤه الفقهيه   ٢٢

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة احكام العالقات األجتماعية مع غير المسلمين   ٢٣

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة اال حكام الفقهية في سورة األحزاب   ٢٤

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة اراء األمام مالك في البيوع من خالل كتابه الموطأ  ٢٥

عبد  شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين للعالم األصولي ابنة مالك  ٢٦
 العزيز بن امين الدين الروميالحنفي

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة مفهوم الحج في األديان السماوية الثالثة   ٢٧

 ٢٠٠٦ الشريعة -مناقشة احكام دفع الحربيين عن بالد المسلمين   ٢٨

 ٢٠٠٧ الشريعة -مناقشة األحكام الفقهية في سورة األنعام   ٢٩

 ٢٠١١ الشريعة -مناقشة المسائل الخالفية في التركة والميراث بين الفقهاء   ٣٠



 ٢٠١١ الشريعة -مناقشة األحكام الفقهية المستنبطة من غزوة خيبر   ٣١

 ٢٠١١ الشريعة -مناقشة حوار هللا تعالى ألنبيائه ورسله في القران الكريم دراسة تحليلية   ٣٢

اختيارات األمام الشوكاني الفقهية من خالل كتابه نيل األوطار في   ٣٣
 المعامالت 

 ٢٠١١ الشريعة -مناقشة

كتاب الوضوح في شرح المحرر للمال ابي بكر المصنف /   ٤٣
  الفرائض 

  ٢٠١٢  الشريعة  –مناقشة 

  ٢٠١٢  الشريعة –مناقشة   احكام الوطء في الشريعة األسالمية /دراسة فقهية   ٣٥

  ٢٠١١  شريعة  –خبرة علمية   حكم الرجوع عن اقرار يوجب حدا خالصا  تعالى  تعالى   ٣٦

  ٢٠١٢ الشريعة  – خبرة علمية  رسالة في تحرير الدرهم والدينار   ٣٧

  ٢٠١٢ الشريعة  –خبرة علمية   اثر العقوبات المالية في زجر ومنع الجريمة   ٣٨

المصنف من كتاب الوضوح في شرح المحرر للمال ابي بكر   ٣٩
  صالة العيدين الى نهاية كتاب الجنائز (دراسة وتحقيق)

  ٢٠١٢ الشريعة  –خبرة علمية 

ابن عابدين واختياراته الفقهية في حاشية رد المحتار على الدر   ٤٠
  المختار / العبادات

  ٢٠١١ الشريعة  –خبرة علمية 

  ٢٠٠٧  تقويم بحث  حكم اخذ اموال الدولة في الفقه األسالمي   ٤١

  ٢٠١٨  شريعة - مناقشة   اقتصاد الرفاه (دراسة اقتصادية مقارنة )  ٤٢

ترجحات األمام ابن المنذر في باب المعامالت من كتاب البيوع الى   ٤٣
  كتاب األجارات 

 ٢٠١٨  شريعة - مناقشة 

التوفاتي في حاشية ذخيرة العقبى في شرح  ترجحات األمام  ٤٤
  الشريعة العظمى /قسم العبادات 

 ٢٠١٨  شريعة - مناقشة 

شرح األسبيجابي على مختصر الطحاوي من كتاب ادب القاضي   ٤٥
  الى نهاية الكتاب

 ٢٠١٨  شريعة - مناقشة 

 ٢٠١٨  شريعة - مناقشة   ترجيحات ابن المنذر النيسابوري   ٤٦

  ٢٠١٨  شريعة - مناقشة   الطهارة من كتاب كفاية النية في شرح التنبيه   ٤٧

  ٢٠١٩  شريعة - مناقشة   طرق معالجة العجز والفائض في سيولة المصارف األسالمية   ٤٨

نهاية الكفاية في دراية الهداية لتاج الشريعة عمر بن احمد بن عبيد   ٤٩
  هللا المحبوبي 

 ٢٠١٩  شريعة - مناقشة 

 ٢٠١٩ شريعة - مناقشة   ثالثيات األمام الشافعي في كتاب نهاية المطالب في دراية المذهب  ٥٠

ترجحات األمام المرداوي في باب الطهارة من خالل كتبه   ٥١
  األنصاف 

 ٢٠١٩ شريعة - مناقشة 

 ٢٠١٩ شريعة - مناقشة   الجواهر المضمومومة للألمام ابراهيم بن سليمان الرضي  الرومي  ٥٢

 ٢٠١٩ شريعة - مناقشة   دور المؤسسات الخيرية في دعم األقتصاد األسالمي  ٥٣
  ٢٠١٤  خبرة علمية  سراج الظالم وبدر التمام شرح منظومة الهاملي   ٥٤

  ٢٠١٥  خبرة علمية  اثر اختالف الدين في احكام األسرة في الفقه األسالمي  ٥٥

  ٢٠١٨ خبرة علمية  الضياء المعنوية في شرح المقدمة الغزنوية   ٥٦



  ٢٠١٨ خبرة علمية  داللة األشارة في القران الكريم  ٥٧

  ٢٠١٩ خبرة علمية  األقتصاداألسالمي في معالجة الشباب العاطلينمنهج   ٥٨

  ٢٠١٩ خبرة علمية  بعض النماذج التطبيقية لألستحسان من كتاب المبسوط   ٥٩

  ٢٠١٩ خبرة علمية  فلسفة اللعب في تربية الطفل في األسالم   ٦٠

  ٢٠١٩  خبرة علمية  بحوث ترقية العلمية الى مرتبة استاذ مساعد  ٦١

    

  

  . المؤتمرات والندوات العلمية  خامسا:

 السنة مكان ونوع المشاركة  العنوان ت

  باحث - العلوم األسالمية   القيم التربوية في القران الكريم  ١

 

٢٠١٣ 

  الفقه األسالمي بين األصالة والتجديد  ٢

  

 ٢٠١٠  باحث -العلوم األسالمية 

 ٢٠١١ باحث -العلوم األسالمية  تجديد الفقه األسالمي  ٣

 ٢٠١٢ باحث -العلوم األسالمية  معايير الفساد في الشريعة األسالمية ٤

 ٢٠١٣ باحث -العلوم األسالمية  النوازال في الفقه األسالمي ٥

 ٢٠١٣ باحث -العلوم األسالمية  حكم الزواج المدني  ٦

  

  

  : سادسا: األنشطة األخرى

  ولحد األن ٢٠٠١عضو لجان امتحانية دائم من سنة - 

  عضو لجنة امتحان الشامل لمرحلة الدكتوراه/الشريعة 

  عضو في لجنة اعداد نظام المقررات

  عضو لجنة العلمية  لقسم المالية والمصرفية اأسالمية 

  لمناقشة مشاريع طلبة الدكتوراه والماجستير  عضو في لجنة السمنار 

  

  

  



  

  

  : كتب شكر وتقديرسابعا : 

  كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم األسالمية  ٤٠

  

  : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .ثامنا

    

    

  احكام الصائل  

 
  

 ٢٠٠٩ كلية العلوم األسالمية زفر واراءه الفقهيه 

 ٢٠٠٨ كلية التربية حكم البيع بالتقسيط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 


