
                                                                
  ذاتیةالسیرة ال

  
  

  الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة
  

  فراس سعدون فاضل خضري اجلنايبد.          االسم

  استاذ مساعد  اللقب العلمي  دكتوراه  الشھادة
  الشريعة  العلميالقسم   العلوم االسالمية  الكلیة

  الفقه املقارن  التخصص الدقیق  شريعة االسالميةال  التخصص العام

      Ferasaljanabi@uomosul.edu.iq    البرید االلكتروني

  
  

  الـعـلـمـیـة المؤھالت
  

  تاریخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة  الدرجـة
غدادالجامعة العراقیة / ب بكالوریوس راق   ١٩٩٧ الفقھ واصولھ الع

راق الجامعة العراقیة / بغداد ماجستیر ٦/١١/٢٠٠٠ الفقھ واصولھ الع  

بغداد/  العراقیة الجامعة دكتوراة راق  ٢٠٠٦/  ١٢/ ٢٥ فلسفة / الشریعة االسالمیة الع  

  
  :الخبرات العملیة

  الفترة الزمنیة  جھة العمل  الوظیفة
  الى  من

تعلیم الدیني والدراسات االسالمیةدائرة ال مدرس ثالث  ٦/٢٠٠٨/ ٢  ٢٥/٩/٢٠٠٦  
  الى االن  ٢٠٠٨/ ٦/  ٣  جامعة الموصل / كلیة العلوم االسالمیة تدریسي 

  
  ):ة(المنشور البحوث العلمیة

  تاریخ النشر  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث
غیبة الولي واثرھا في عقد النكاح _ دراسة 

 فقھیة مقارنة
كلیة العلوم مجلة 

االسالمیة / جامعة 
 الموصل

راق /  ١_١٢ العدد/  ٦ المجلد الع
م ٢٠١٢  

اختالف المتعاقدین في ثمن المبیع واثره في 
 عقد البیع

 العلوم كلیة مجلة
 جامعة/  االسالمیة

 الموصل
راق /  ٢_١٦ العدد/  ٨ المجلد الع

م ٢٠١٤  

 أحكام في وأثرھا الحدیثة االتصال وسائل
مقارنة فقھیة للقطة _ دراسةبا التعریف  

 العلوم كلیة مجلة
 جامعة/  االسالمیة

 الموصل
راق /  ٢_١٨ العدد/  ١٠ المجلد الع

م ٢٠١٨ االول كانون  

فقھ العبادات بین القیاس والتطبیق _ دراسة 
 مقارنة

مجلة جامعة تكریت 
راق للعلوم االنسانیة / كانون  ١٢/ العدد  ٢٦المجلد  الع

م٢٠١٩االول   

 وآراؤه الشافعي الدینوري القاسم أبو ضيالقا
 الفقھیة

 العلوم كلیة مجلة
 جامعة/  االسالمیة

 الموصل
راق /  ٢_٢٢ العدد/  ١٤ المجلد الع

م ٢٠٢٠ االول كانون  

 دراسة_  اإلسالمي الفقھ في الطبي الخطأ أحكام
 مقارنة

مجلة كلیة العلوم 
راق االسالمیة /  ٢_١٧ العدد/  ٩ لمجلدا الع

م ٢٠١٨ حزیران  
الظرف المشدد واثره في احكام الجنایات بین 

 الشریعة والقانون
مجلة العلوم 

راقاالسالمیة / جامعة   نیسان/  ٤ العدد/  ١١ المجلد الع
م ٢٠٢٠  

mailto:Ferasaljanabi@uomosul.edu.iq


 تكریت
 والیة احكام في حنیفة ألبي الشافعي مخالفات
 في المنیفة الغرة(   كتاب في الواردة النكاح

)  حنیفة أبي اإلمام مسائل بعض تحقیق
مقارنة فقھیة دراسة للغزنوي  

 العلوم كلیة مجلة
 جامعة/  االسالمیة

 الموصل
راق /  ١_٢٤ العدد/  ١٦ المجلد الع

م ٢٠٢١ایلول   

دور الوعي االسري في ترصین البناء الفكري 
 للفرد والمجتمع .

مجلة جامعة تكریت 
راق للعلوم االنسانیة ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٥ الع  

    
  

 
ةالكتب المنشور  

 سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

/  /  
   

  
  المقررات (المواد) الدراسیة التي قمت بتدریسھا:

  مكان التدریس  اسم المقرر (المادة)
  كلیة العلوم االسالمیة / قسم الشریعة / المرحلة االولى  مدخل لدراسة التشریع االسالمي

یعة / المرحلة االولىكلیة العلوم االسالمیة / قسم الشر  فقھ العبادات  
  كلیة العلوم االسالمیة / قسم الشریعة / المرحلة الثانیة  فقھ المعامالت

  كلیة العلوم االسالمیة / قسم الشریعة / المرحلة الرابعة  الفقھ الجنائي االسالمي
  كلیة العلوم االسالمیة / قسم الشریعة / المرحلة الثالثة  منھج البحث الفقھي

  كلیة العلوم االسالمیة / قسم الشریعة / الدراسات العلیا  الفقھ الجنائي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


