السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية:
بالل مجيد علي
عراقي
0811/01/6
متزوج
10007111976-10819921970
Blal_198811@yahoo.com

االسم
الجنسية
تاريخ الميالد
الحالة االجتماعية
رقم جوال
البريد اإللكتروني

المؤهالت العلمية:
المؤهل
منح لقب مدرس
مساعد
الماجستير

التخصص
/

مكان صدورها
كلية اإلمام األعظم

سنة الحصول عليها
9106

فقه

كلية اإلمام األعظم

9101

البكالوريوس

شريعة اإلسالمية

جامعة بغداد /كلية العلوم اإلسالمية

9100

الخبرات العملية:
الوظيفة
اإلعالم
شؤون العلمية
تدريسي

التخصص
مصور
ادارة الشؤون العلمية
فقه واصوله

الفترة
9101-9100
9106-9101
-9106الى االن

البحوث
البحوث
أثر القراءات القرآنية في اختالف الفقهاء آية الوضوء إنموذجا
أثر تغير الفتوى على مجتمع
األحكام الفقهية المتعلق بأسماء هللا الحسنى
التغريب في العراق الشباب انموذجا
حكم الحصانة البرلمانية في الشريعة اإلسالمية
القدس في عصر الخالفة العثمانية
الخلع ومقاصده الشرعية
األلعاب اإللكترونية واثرها على السلم المجتمعي لعبة بوبجي و فورت نايت "أنموذجا" – روقة عمل
تجديد الخطاب االسالمي ودورها في نهضة االمة – ورقة عمل
دور الشباب في الحرب النفسية لمناهضة التطرف –ورقة عمل
الدورات:
البرنامج
الملتقى الشباب القيادي الثاني
الملتقى الشباب والقيادي الثالث
(الشباب والريادة والمجتمعية)
مخيم القادة الشباب
ملتقى الثاني للجمعية (أسلوب الحياة ،األنماط الشخصية
،مهارات االقناع ،إدارة الحمالت ،مهارات تقدير الذات)
اعداد وتنظيم المؤتمرات

الجهة المنظمة
األكاديمية الدولية للقيادة والتنمية
األكاديمية الدولية للقيادة والتنمية

المكان
سليمانية
تركيا

منظمة شبابنا للقيادة والتنمية
جمعية صناع الحياة

بابل
بغداد

المجموعة الدولية للتدريب والتنمية بغداد

بغداد
بغداد
بغداد
بغداد
دهوك
تركيا
اربيل

شبكة المدربين العراقيين
كلية اإلمام األعظم
المعهد الوطني األهلي للتدريب
األكاديمية الدولية للتدريب
الشخصي والتطوير القيادي
كلية اإلمام األعظم
كلية اإلمام األعظم
/

ملتقى خطوة االول
طرائق التدريس والتأهيل التربوي
اعداد المدربين – المستوى االول
التخطيط االستراتيجي الشخصي
السالمة اللغوية
إدارة الموارد البشرية
كيفية تصوير االفالم الوثائقية
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Noun
Nationality
Date of Birth
Social status
Mobile number
E-mail

Qualifications
Years to get
2016

2015
2011

Place of issue Specialization
College of imam aladham
/

qualification
Awarded the
title of assistant
teacher
College of imam aladham jurisprudence
Masters
University of Baghdad /
College of Islamic
Sciences

Islamic law

albukalurius

:Practical experiences
Period
2015-2011
2016-2015
to Now-2016

Specialization
Function
Photographer
media
Scientific Affairs Department
Scientific Affairs
Jurisprudence and its origins
Teaching

Research
Research
The impact of Quranic readings on the difference of scholars
The impact of changing the fatwa on a society
Jurisprudential provisions concerning the names of Allah
Westernization in Iraq is a model for young people
Ruling on parliamentary immunity in Islamic law
Jerusalem in the era of the Ottoman Caliphate
Khul 'and its legitimate purposes

Electronic Games and Their Impact on the Community Ladder Bobji and Fort
Knight are a "model" - a worksheet
Renewal of Islamic Discourse and its Role in the Rise of the Nation - Working
Paper
The role of youth in psychological warfare against extremism - working paper

