
 السيرة الذاتية
 المعلومات الشخصية:

 مجيد علي دمحم العبيدي االسم

 7591 تاريخ الميالد

 متزوج الحالة االجتماعية

 ذكر الجنس

 
 المؤهالت العلمية:

سنة  التخصص المؤهل
الحصول 

 عليها

 مكان الحصول

 المعهد اإلسالمي/ االنبار 7511 علوم اسالمية شهادة االعدادية

 كلية اإلمام األعظم 7591 علوم اسالمية البكلوريوسشهادة 

 جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية 7551 علوم اسالمية شهادة الماجستير

 جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية 7559 علوم اسالمية شهادة الدكتوراه

 اإلسالميةجامعة بغداد/كلية العلوم  4112 علوم اسالمية منح لقب اإلستاذ مساعد

 جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية 4171 علوم اسالمية منح لقب اإلستاذية

 
 :الخبرات العلمية

 التاريخ مكان العمل  الوظيفة ت

 7515 وزارة األوقاف والشؤون الدينة إمام وخطيب 7

 7551 جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية إستاذ جامعي 4

 4114-7559 جامعة حضرموتاليمن/  إستاذ جامعي 1

 الى االن-4114 جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية إستاذ جامعي 2

 
 :واللجان المناصب

 

 تاريخ المكان المنصب ت

 4171-4177 جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية رئيس قسم الشريعة 7

 4179-4171 جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية رئيس لجنة الترقيات 4

 الى االن-4171 جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية عضو لجنة السمنار 1

رئيس وعضو لجنة  2
 امتحانية 

 سنة 79اكثر من  جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية

رئيس لجنة اختبار  9
 صالحية التدريس

 ــ الى االن 4174 جامعة بغداد



  الفقهية والنظريات تدريس طلبة الدكتوراه والماجستير القواعد
 .الفقهية ومناهج الفقهاء

  تدريس طلبة البكلوريوس فقه العبادات والمعامالت واالحوال الشخصية
 والجنايات وايات االحكام واحاديث االحكام

 البحوث في و الرسائل واالطاريح العشرات من ة وتقويمومناقش إشراف
 اإلمام األعظمة العراقية وجامعة الكوفة وكلية جامعالجامعة بغداد و

 وغيرها وجامعة االنبار وجامعة تكريت والجامعة المستنصرية
 

 :والبحوث المؤلفات
 المؤلف ت

 دراسة وتحليل–قواعد الفقهية البن رجب ال 7

 دراسة وتحقيق–المجموع المذهب في قواعد المذهب للعالئي  4

 حكم الحصانة البرلمانية في الشريعة اإلسالمية  1

 الديمقراطية في ميزان اإلسالم 2

 أهمية اليقين ال يزول بالشك في الفقه اإلسالمي 9

 أثر اإليمان على سلوك التاجر المسلم 1

 حكم الرجوع عن إقرار يوجب حداً خالصاً هلل تعالى 1

 قاعدة )يستحب الخروج من الخالف( وأهميتها في حياة المسلم 9

 اإلعجاز التشريعي في الميراث 5

 جهود ابن نجيم في القواعد الفقهية 71

 اختالف السلف الصالح في بعض مسائل الميراث 77

 ضوابط الربح في الشريعة اإلسالمي 74

 أسس التعايش السلمي في اإلسالم 71

 حكم شهادة النساء في المعامالت غير المالية 72

 ، وغيرها الطالق التعسفي بين الشريعة والقانون 79

 
 

 العنوان:
 البريد اإللكتروني رقم الهاتف المحافظة الدولة

 115121115117471 بغداد العراق
115121914411111 
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