السيرة الذاتية
االسم الثالثي واللقب :عبد الكريم عبد الغني عبد الكريم الدراجي السامرائي.
محل وتاريخ الوالدة 6917 :م – بغداد .
الحالة االجتماعية  :متزوج ولديه  1أوالد
العنوان الدائم :بغداد  /الكرخ /العامرية  /م  / 136ز  / 36د 99
رقم الهاتف87735353999 :
البريد االلكتروني:

dralaga21@gmail.com

العنوان الوظيفي  :أستاذ مشارك
اللقب العلمي  :أستاذ مساعد دكتور .
التخصص العام :فلسفة
التخصص الدقيق :فقه مقارن

اإلجازات العلمية
 اإلجازة العامة بعلوم وسند الحديث من السيد الشيخ صبحي السامرائي (رحمه هللا
تعالى).
 إجازة بقراءة حفص عن عاصم وعلوم القران من الشيخ محمد صالح السامرائي .
الشهادات األكاديمية:
 بكالوريوس في العلوم اإلسالمية  -جامعة بغداد  -عام 6999م .
 ماجستير تخصص فقه مقارن من كلية العلوم اإلسالمية  -جامعة بغداد .
 دكتوراه من كلية اإلمام األعظم الجامعة  -عام 6866م.

النشاط العلمي  :للباحث عدة مؤلفات وبحوث منها:


















ترجيحات االمام المرداوي في كتابه اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف في
المعامالت المالية (أطروحة الدكتوراه).
الصحابي الجليل سلمة بن االكوع (رضي هللا عنه) وآراءه الفقهية (رسالة
الماجستير).
القواعد الفقهية وأثرها في التجديد الفقهي قاعدة اليمين على المدعى عليه انموذجا.
التغريب وأثره على الفتوى (االقليات في اوربا انموذجا).
التخطيط في اختيار المناهج الفقهية ووسائل تدريسها المنظـــم في كلية اإلمام
األعظـــم يجعل العلم يتقـــدم.
حكم إمامة الفاسق في الصالة.
العنف صنيعة العنف.
فقه التعايش بين الرأيين المختلفين على أرض الرافدين.
أرجوزة في أحكام الحضانة تأليف محمد بن محمد بن محمد الحسني التونسي المالكي
المعروف بالبليدي ()6891-6671هـ = ( )6713 – 6195م دراسة وتحقيق.
رد القول الخائب في القضاء على الغائب تأليف األأ ممام قاسم بن قْ ُطلْوبْغا الحنفي
(  986ه  979 -ه ) ( 6399م 6171 -م ) دراسة وتحقيق.
اإل ممام الشيخ محمد
فيض الملك العالم لما تشتمل عليه النسك من االحكام للمؤلف ُ أ
صالح بن ابراهيم بن محمد الزبيري الشافعي ( 6618 - 6699ه) (- 6771
 6965م)
العدد سبعة في الفقه اإلسالمي.
نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة تأليف علي بن محمد ابن غانم المقدسي الحنفي
(ت6881هـ6591-م) دراسة وتحقيق.
منظومة في النكاح،نظم محمد ابن عبد العزيز  ،كان حيا قبل 6638هـدراسة
وتحقيق.
مؤلف مشترك مع األستاذ الدكتور عب الستار حامد الدباغ (تصحيحات ألخطاء
أسلوبية يحتاج إليها طلبة الدراسات العليا) .
أحكام الفضولي في األحوال الشخصية .

هـ) في كتابه روائع6131 : الترجيحات الفقهية للشيخ محمد علي الصابوني (ت
)البيان في تفسير آيات األحكام من القرآن في مسائل الجنايات (دراسة فقهية مقارنة
: المشاركات والدورات
مشارك في كثير من المؤتمرات العلمية وفي دورات فقهية وشرعية وطرائق تدريس
. وغيرها داخل وخارج العراق منها سوريا ولبنان وتركيا
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Scientific Leave
Public leave science and support of the hadeeth of Mr. Sheikh •
.)Subhi al-Samarrai (God's mercy

Permission to read Hafs from Asim and Quranic sciences from •
.Sheikh Mohammed Saleh al-Samarrai
:Academic degrees
.BA in Islamic Sciences - University of Baghdad - 1999 •
Master of Comparative Fiqh from the Faculty of Islamic Sciences - •
.University of Baghdad
.Doctorate from the Faculty of Imam Azam University - 2011 •

Scientific Activity: The researcher has several books and researches
:including
Weighting of Imam Mardawi in his book equity in the most correct •
.)knowledge of the dispute in financial transactions (doctoral thesis
The great companion Salama bin Alakwa (may Allah be pleased •
.)with him) and his jurisprudential views (Master
Jurisprudential rules and their impact on the jurisprudential •
.renewal base right on the defendant as a model
Westernization and its impact on the fatwa (minorities in Europe •
.)as a model
Planning in the selection of doctrinal curricula and means of •
teaching organized in the College of Imam al-A'zam makes science
.progress
Ruling on leading a woman who is a sinner in prayer •
.Violence is the creation of violence •

Jurisprudence of coexistence between the two different views on •
.the land of Mesopotamia
Arjouza in the provisions of custody authored by Mohammed bin •
Mohammed bin Mohammed al-Hassani Tunisian al-Maliki known
.Blida (1176-1096) e = (1685-1763) m study and investigation
Response of the disappointing saying in the elimination of the •
absent is written by Imam Qasim ibn Qutlubga Hanafi (802 e - 879 e)
.(1398 m - 1474 m) study and investigation
The flood of King Allam because of the provisions of the ascetic •
provisions of the Imam Sheikh Mohammed Saleh bin Ibrahim bin
)Mohammed Zubairi Shafi'i (1188 - 1240 AH) (1774 - 1825
.Issue seven in Islamic jurisprudence •
Noor candle in a statement on Friday afternoon by Ali bin •
Mohammed bin Ghanim Maqdisi Hanafi (d. 1004 AH-1596 m) study
.and investigation
System in marriage, staged Mohammed Ibn Abdul Aziz, was alive •
.before 1230 AH study and investigation
Co-author with Prof. Dr. Abdul Sattar Hamid Al-Dabbagh •
.)(corrections to stylistic errors needed by graduate students
.Inquisitive provisions in personal status •
Jurisprudential weighting of Sheikh Mohammed Ali Sabouni (T: •
1436) in his book masterpieces statement in the interpretation of
the verses of the provisions of the Koran in matters of felonies
)(comparative doctrinal study
:Posts and Courses

Participated in many scientific conferences and in jurisprudence
courses and legitimacy and teaching methods and others inside and
.outside Iraq, including Syria, Lebanon and Turkey

