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 02/20/2791 تاريخ الميـالد :

 فلسفة شريعة إسالمية )فقه مقارن( :صــالتـخـص

 تدريسي: الوظيفة

 مدرس الدرجة العلمية :

  جامعة بغداد /كلية القانونعنوان العمل : 

 harith.a.ibrahim@gmail.com : أاللكترونيالبريد 

 . : المؤهالت العلمية

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية
 بكالوريوس

 
 2777 اإلسالميةكلية العلوم  جامعة بغداد

 0220 اإلسالميةكلية العلوم  جامعة بغداد الماجستير
 الدكتوراه

 
 
 
 
 
 

 0227 اإلسالميةكلية العلوم  جامعة بغداد
 

 

 

 

 



 

 . : التدريس الجامعي

 الى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(الجهة  ت
 21/0/0221 الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية 1
 ولحد اآلن 21/8/0222من  جامعة بغداد كلية القانون 2

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 المـــــادة / الكليةالقســـم ت
 اإلسالمي فقهل الأصو  التربية اإلسالمية /كلية التربية 2
 الدين أصول  التربية اإلسالمية /كلية التربية  0
 األحوال الشخصية )الزواج والطالق( القانون الخاص/كلية القانون 1
 مدخل لدراسة الشريعة  القانون الخاص /كلية القانون 4
 الوصايا والمواريث  القانون الخاص /كلية القانون 5

 التي شارك فيها.ية العلموالندوات المؤتمرات  

 نوع المشاركة  هانعقادإمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

 بوستر حضور(

 باحث غدادب جامعة–كلية القانون  2012 ندوة الطالق االلكتروني 1
 ندوة العيادة القانونية 2

 مؤتمر

 حثاب غدادب جامعة–كلية القانون  12/4/2012
ار الحماية الدولية لمنع انتش مؤتمر 3

مرض نقص المناعة المكتسبة 
 )االيدز(

 بحث إلقاء غدادب جامعة–كلية القانون  7/3/2012

 إلقاء بحث غدادب جامعة–كلية القانون  29/5/2013 مؤتمر العدالة التصالحية 4
 



 

  . األخرىاألنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية
التصالحية بالتعاون من  دالةعورشة عمل في ال

مايس  23-21 للفترة من  الدوليةالطبية  لهيئةا

2012 

 

  0221 في التعليم المستمر القاء محاضرة
 

 .: المشروعات البحثية

 السنة النشر محل أسم البحث ت

الوصية الواجبة ومقترح تعديل المادة الرابعة والسبعين من قانون  2
 األحوال الشخصية العراقي

لة العلوم القانونية مجصالحية نشر  
 /كلية القانون جامعة بغداد

0221 

مجلة العلوم اإلسالمية صالحية نشر   الطالق عبر وسائل االتصال الحديثة في ضوء الفقه اإلسالمي 0
 /كلية العلوم اإلسالمية /جامعة بغداد 

0221 

ك في مؤتمر العدالة بحث مشار  العدالة التصالحية في الشريعة اإلسالمية والتشريعات السماوية  1
 التصالحية وهو قيد النشر

0221 

  قيد النشر الضعفاء والمستضعفون في الشريعة اإلسالمية 4

حقوق األسرة في الحماية من مخاطر االيدز في ضوء الشريعة  5
 اإلسالمية

 بحث مشارك في مؤتمر القانون الدولي
 قيد النشروهو  في كلية القانون 

 

  قيد االنجاز الشخصية العراقي األحواله في قانون تطبيقامفهوم المخالفة وت 1

  

 

 



 

 .و شهادات التقدير كتب الشكر ،

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

للجهود المبذولة أيام االمتحانات شكر وتقدير  2
  0220-0222الفصلية 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

0220 

الحماية الدولية  مؤتمر هادة تقديرية للمشاركة فيش 0
 لمنع انتشار مرض االيدز

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

0220 

للجهود المبذولة شهادة تقديرية بمناسبة يوم الكلية  1
 في خدمة الكلية

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

0220 

شكر وتقدير للحضور والمشاركة في االحتفالية  4
  0220-0222المركزية للجامعة 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

0220 

شكر وتقدير للجهود والمشاركة في مؤتمر القانون  5
 (الدولي )الحماية الدولية لمنع انتشار مرض االيدز

المساعد اإلداري لرئيس جامعة 
 بغداد

0220 

القانون / جامعة  عميد كلية شكر وتقدير إللقاء محاضرة في التعليم المستمر 1
 بغداد

0221 
شكر وتقدير للجهود المبذولة والمتميزة في لجنة  9

 األهليةاالمتحان المركزي للكليات 
عميد كلية القانون / جامعة 

 بغداد
0221 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في اللجان  8
 0221-0220االمتحانية للفصل الثاني 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

0221 

شهادة تقديرية تثمينا للجهود المبذولة في القاء  7
 محاضرة في مؤتمر العدالة التصالحية 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

0221 

شهادة تقديرية بمناسبة يوم الكلية للجهود المبذولة   22
 والمتميزة في خدمة الكلية

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

0221 

 


