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 المعلومات الشخصٌة:

 :Ali jamil khalaf al- kuarey Full name علً جمٌل خلف الكروي االسم الكامل:

 :date of Birth 3/11/1978 1791/   11/  3 تارٌخ الوالدة:

 Doctorate دكتوراه الشهادة:
The certificate: 

 Philosophy of Islamic Sciences General اسالمٌة الشرٌعة  فلسفة التخصص العام:
Specialization 

التخصص 
 الدقٌق:

 :Falkah   Specialization المقارن الفقه     

 .Assistant prof استاذ مساعد اللقب العلمً:
 

Academic Title: 

تارٌخ الحصول 
 علٌه

8002 2008 Date obtained: 

عدد سنوات 
الخدمة فً 

 التعلٌم العالً:

 yaers Number of 14 سنة 41
years of service 

in higher 
education 

البرٌد 
 االلكترونً:

alijamil153@gamil.com  alijamil153@gamil.com Email: 

الجهة المانحة 
للشهادة 

 البكالورٌوس

 University of Baghdad Date of كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة بغداد

granting the certificate 

The awarding 
of the 

bachelor's 
degree: 

تارٌخ منح 
 الشهادة:

8004 2001 Date of 
certification: 

الجهة المانحة 
لشهادة 

 الماجستٌر:

كلٌة الفقه واصوله / الجامعة 
 العراقٌة

: Iraqi University Date of 

awarding the certificate 

The awarding 
of the Master's 

degree: 

تارٌخ منح 
 الشهادة :

8001 2004 Date of 
certification: 

رسالة عنوان 
 الماجستٌر

أحكام الفطرة في الفقه  -1

الاجتماعي الاسالمي دراسة 

                                         حديثية ـ فقهية

أحكام املهنة الطبية في  -2

 الفقه الاسالمي

1 - the provisions of instinct in 

Islamic social jurisprudence 

modern study jurisprudence 2 - 

provisions of the medical 

profession in Islamic 

jurisprudence 
 

Master Thesis 
Title 

  

mailto:Alijamil153@gamil.com
mailto:Alijamil153@gamil.com
mailto:alijamil153@gamil.com
mailto:alijamil153@gamil.com


 

عنوان اطروحة 
 الدكتوراه

ثرجيحات العالمة 

الشنقيطي الفقهية في 

العبادات من خالل ثفسيره 

 أضواء البيان
 

weightings of the mark 

Shanqeeti jurisprudence in 

worship through interpretation 

of the statement lights 
- 

 

 

 الوظائف التً شغلها :

 Period الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت
from – 

to 

Workplace Job sequence 

4       1 

8       2 

3       3 

1       4 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

الجهة )الجامعة )الكلٌة(/  ت
 المعهد(

 – Period from الى –الفترة من 
to 

The (University 
(College) / Institute) 

seq
uen
ce 

جامعة دٌالى / كلٌة العلوم  4
 االسالمٌة 

 1   الى االن 8002

8     2 

3      
3 

1     4 

 عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة .

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

تارٌخ 
 االنتساب

Join 
Date 

Local / 
international 

Organization 
Name 

sequence 

4        

 

 

 لى جوائز محلٌة او عربٌة او عالمٌةإبداعات او نشاطات حصل فٌها ع

نوع  ت
اإلبداع او 

 النشاط

الجهة 
 المانحة

 Year Organization السنة
name 

 
Type of 

creativity or 
activity 

sequence 

4        

 التالٌف والترجمة

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 النشر

Publishing 
Date 

Name of 
publishing 
institution 

Book title sequence 

ثرجيحات  4

العالمة 

دار 

 العبيكان

8002     



 

الشنقيطي 

الفقهية في 

العبادات من 

خالل ثفسيره 

 أضواء البيان
 

 


