السيرة الذاتية
االسم الثالثي اللقب

أ .د .مهند محمد صبيح حسن العاني

محل وتاريخ الوالدة

بغداد 1663/7/31

الحالة االجتماعية

متزوج
بغداد  /االعظمية

العنوان الدائم

37631713725

رقم الهاتف
البريد االلكتروني

Mohand1963@yahoo.com

العنوان الوظيفي

مدرس أول

آخر ترقية حصلت

2316/3/17

عليها
التخصص العام

فلسفة اسالمية

التخصص الدقيق

فقه مقارن

البحوث العلمية:
-1التجديد الفقهي اإلمام أحمد بن حنبل انموذجاً.

-2الموقف الشرعي من اشتراط األجل في القروض.
-3أثر الفقه الحنفي في مجالس اإلفتاء -دار اإلفتاء المصرية أنموذجاً.
-4اشتراط المحل في بيع السلم.

-5رسالة في المشروعات وغير المشروعات.للفاضل الكيداني (دراسة وتحقيق)
-6فقه االمام الترمذي في سننه ( كتاب النكاح وارضاع والطالق)دراسة فقهية
مقارنة /رسالة الماجستير.
-7ترجيحات عالء الدين المرداوي الفقهية في كتابي الحدود والقضاء من

خالل كتابه االنصاف في معرفة الراجح من الخالف دراسة مقارنة/اطروحة

الدكتوراه.

-8بحث حكم فتح طريق في المقبرة .
-6بحث مقاصد الشريعة االسالمية في الوصية.

النشاطات:

 مدير مجلة كلية االمام االعظم الجامعة حاليا .
 عضو اللجنة االمتحانية في قسم الفقه.
 عضو اللجنة االمتحانية في الدراسات العليا
 تدريسي في قسم الفقه واصوله.

درس مادة مناهج الفقهاء لمرحلة الماجستير /قسم الفقه واصوله.
ّ 
درس مادة تفسير آيات االحكام لمرحلة الماجستير /قسم الفقه
ّ 
واصوله.

درس مادة قضايا فقهية معاصرة لمرحلة الماجستير /قسم الفقه
ّ 
واصوله.
درس مادة الفقه الجنائي لمرحلة الدكتوراه  /قسم الفقه واصوله
ّ 
 مقرر الدراسات العليا /الربعة اعوام .
 معاون عميد الدراسات العليا /بالوكالة .
 رئيس قسم التاريخ والحضارة االسالمية سابقا.
First Name Surname Dr.. Muhannad
Mohammed Sobeih Hassan Al - Alni
Place and Date of Birth Baghdad
Marital status: Married
Permanent Address Baghdad / Adhamiya
Phone 07901713725
Email Mohand1963@yahoo.com
Job Title Senior Teacher
Last upgrade I got 17/3/2019
Islamic Philosophy
Specialization Comparative Fiqh
Curriculum Vitae
Scientific Research:














 -the jurisprudential renewal of Imam Ahmad ibn
Hanbal as a model.
 -Sharia position on the requirement of term in
loans.
 -The impact of Hanafi jurisprudence in the
Councils of Issuing Fatwas - Dar Al-Iftaa
Egyptian model.
 .Require the shop to sell the ladder.
 -Message in projects and non-projects.
 -the jurisprudence of Imam Tirmidhi in his
Sunan (book marriage and breastfeeding and
divorce) a comparative doctrinal study / Master
Thesis.
 -weightings Alaeddin Mardawi jurisprudence in
the books of the border and the judiciary
through his book fairness in the knowledge of
the most likely disagreement a comparative
study / doctoral thesis.
 -discuss the rule of opening a road in the
cemetery.
 -Search the purposes of Islamic law in the
commandment.
 the activities:
 •Director of the Journal of the College of Imam
Azam University currently.
 •Member of the Examination Committee in the
Department of Jurisprudence.
 •Member of the examination committee in
postgraduate studies
 •Teaching in the Department of jurisprudence
and assets.
 •He taught the curriculum of the jurisprudence
for the master / Department of jurisprudence
and assets.

 •Teaching the interpretation of the verses of the
provisions of the master / Department of
jurisprudence.
 •Teaching contemporary jurisprudential issues
for the master / jurisprudence department.
 •Teaching the subject of criminal jurisprudence
for the doctoral stage / Department of
jurisprudence and assets
 •Graduate Studies / for four years.
 •Associate Dean of Graduate Studies / Acting.
 •Former Head of the Department of History and
Islamic Civilization.

