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 (CVالسيرة الذاتية)
  محمود حميد مجبل عبدالله الحاتمي االســم              

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  ـ العمل : جامعة االنبار  
  :العام اصول الدين/الدقيق الحديث وعلومه التخصص 
  :كلية التربية للعلوم االنسانية–جامعة االنبار العنوان البريدي 
  :03300000770  نقال 
 يالبريد االكترون dr.mahmmod78@gmil.com:                
 

 .معلومات شخصية  :2
 عراقية الجنـسية :                               الفلوجة       مكان الــوالدة :   
 A11040265جواز سفر:                               5/3/1791تاريــخ الوالدة :   
                                (  5  ) عدد األطفال :                               مترزوج   الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2222 العراق بغداد البكالوريوس 
 2223 العراق بغداد الماجستير 
 2221 العراق بغداد الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                        .... 
 دراسة التسعة الكتب في الحكمة احاديث و الموقظة كتابه في الذهبي االمام منهج

 وتحليل
 
 : عنوان اطروحة الدكتوراه 

 "دراسة وتحليل"التسعة الكتب في الذبائح احاديث
 
 

 
 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 
 المهام الرئيسية الفترة الزمنية العمل مكان الوظيفة

  إلى من  
مقــــــــرر الدراســــــــات 

 العليا
متابعة طلبة الدراسات  12/6/2216 1/4/2215 جامعة االنبار

العليــا فــي قســم علــوم 
 القران

     
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  مصطلح الحديث

 
الجامعة المستنصرية

 2226-2212 
 الحديث وعلومه

  االسانيد والعلل
 

-22213 جامعة االنبار
2216 

 الحديث وعلومه

 مناهج المحدثين
 

جامعة االنبار 
 2215 

 الحديث وعلومه

 مصطلح الحديث
 

-2212 االنبارجامعة 
2216 

 الحديث وعلومه

 - مناهج المحدثين
 

الجامعة المستنصرية
 2229-2227 

 الحديث وعلومه

   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 الحديث وعلومه 2216-2213جامعة االنبار  االسانيد والعلل
وتحقيق  اصول البحث العلمي

  المخطوطات
-2213 جامعة االنبار

2215 
 طرائق تدريس
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  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
األحاديث التي َحَكَم بضعفها اإلمام العيني في كتابِه نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في  .1

 ماحستير. -شرح معاني اآلثار/ كتاب الجنائز ـــــــ عرض ودراسة
 ماجستير. األحاديث التي ضعفها أبو داود في كتاب الطهارة من كتابه السنن "دراسة نقدية" .2
احاديث من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه في الكتب التسعة دراسة  .3

 وتحليل. ماجستير.
 الروايات  التفسيرية عند االمام الحسين عليه السالم دراسة تحليلية. دكتوراه. .4
 يخة الكتب االربعة عند االمامية دراسة سندية . دكتوراه.نقد مش .5
 دراسة وتحقيق. دكتوراه. –اختصار معرفة علوم الحديث واصطالحاته للشريف الجرجاني  .6

 
 
 .تقييم البحوث: 4

 قيمت مجموعة من البحوث للترقية العلمية من مرتبة مدرس الى استاذ مساعد منها:   
س بتاريخ 32والعلوم الساسية عدد الكتاب كلية القانون -جامعة ديالى .1

22/6/2215. 
 .21/9/2215في  211لجنةالترقيات المركزية العدد  -جامعة بابل .2
 .19/1/2216في  11العدد -هيئة التعليم التقني بغداد .3
 .4/5/2215في 41كلية العلوم االسالمية العدد:-جامعة بغداد .4
 .23/3/2214في  43س 11لجنة الترقيات المركزية العدد:-جامعة تكريت .5
 .4/2/2213في 17كلية التربية االساسية العدد -الجامعة المستنصرية .6
 .14/3/2216-كلية العلوم االسالمية-جامعة الفلوجة .9
 .2/3/2216كلية الفقة في -جامعة الكوفة .1
 .19/1/2216في 11كلية العوم االسالمية العدد–جامعة الفلوجة  .7

 .15/3/2216-كلية العلوم االسالمية-جامعة االنبار .12
 

 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
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 مركز– العراقية الجامعة نشرلل مقبول المحدثين عند واهميتها مفهومها الخضرمة .1
 (مبدأ) البحوث

 جامعة مجلةمقبول للنشر ، االدبي والنص الديني النص بين النقد مفهوم .2
 االسالمية. العلوم كلية/كربالء

 كربالء جامعة مجلة في للنشر ،مقبول مثاال المشيخة منهج-الرجالي البحث منهج .3
 .  االسالمية العلوم كلية/

 المشي ادأب باب/  األفكار نخب كتابه في العيني اإلمام بضعفها َحكمَ  التي األحاديث .4
 (مبدأ) العراقية الجامعة للنشر مقبول. الجنازة مع

 
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المشاركة

-12 .البيت آل جامعة االردن  روى تربوية معاصرة واقع وطموح
11/2212 

باحث 
 مشارك

المنهج النبوي في تحقيق السلم 
 االجتماعي

الجامعة العراقية كلية العلوم 
 االسالمية

21-
22/5/2215 

باحث 
 مشارك

على  اثر العنف في الوطن العربي
الصحة النفسية واالجتماعية 

 للمواطن العربي

 للعلوم التربية كليةفي  
باحث  15/3/2215 .االنبار جامعة االنسانية

 مشارك

الموتمر العلمي التاسع عشر 
 للكلية التربية 

 المستنصرية الجامعةفي 
باحث  15/4/2212 .              التربية كلية مؤتمر/

 مشارك
 التربوي الموتمر العلمي السابع 

 
 كلية مؤتمر تكريت جامعة

باحث  7/4/223-1 للبنات التربية
 مشارك

الفكر االسالمي بين االصالة 
 والمعاصرة 

جامعة ديالي كلية العلوم 
 االسالمية

تشرين 26
 2213الثاني 

باحث 
 مشارك

ورقة  6/12/2213 الوقف السني فقه المعامالت المالية والمصرفية
 عمل

باحث  25/3/2213الجامعة العراقية كلية العلوم المدارس الحديثية في العراق 
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 مشارك االسالمية اصالة وتجديد
دور التعليم في التنشئة وبناء 

المجنمع ومناهضة االرهاب 
 والطائفية

-9 ديوان الوقف السني
1/11/2215 

باحث 
 مشارك

    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

االحسان الى البنات في ضوء 
  االحاديث النبوية)دراسة تحليلية(

امعة المستنصرية مجلة الج
 2227 مشترك /كلية التربية.

 4العدد 
األحاديث  لعب األطفال في ضوء
ية العقلية نمالنبوية ودورها في الت

   للطفل 

المؤتمر في االردن جامعة 
االردن  آل البيت.

 آل البيت جامعة
 منفرد

12-
11/4/

2216  
 سننه في الدارمي االمام ثالثيات

 ( وتخريج دراسة)
 

 كلية بغداد جامعة مجلة
مج2211 منفرد للبنات التربية

 (2)22لد 

 من الوسطي الطبقة جهود
  المصطلح، تقعيد في التابعين

مجلة الجامعة المستنصرية 
ايار  6-5 منفرد /كلية التربية.

2212 
 السنة في وأسبابها الرحمة
 ( تحليلية دراسة)النبوية

 

 كلية مجلة-بغداد جامعة في
 منفرد .االداب

العدد 
لسنة 73

2212 
 في االلفة الى الداعية االحاديث

 ( تحليلية دراسة)الصحيحين
 كلية/بغداد جامعة مجلة

  منفرد (.االستاذ)-التربية

 النبوية السنة في التختم احاديث
 ( تحليلية دراسة)

 التابعة الحكمة بيت مجلة
 منفرد الوزراء. لمجلس

العدد 
لسنة 22

2212 
 كلية/بغداد جامعة مجلة  النبوية السنة في الثناء أحاديث

  مشترك (  األستاذ) التربية
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 ضوء في الكتاب اهل مع الصلح
  النبوية السنة

 

 المستنصرية الجامعة مجلة
التاسع  التربية كلية مؤتمر/

 .              عشر
/15/4 منفرد

2212 

 في وأقواله الاللكائي القاسم ابو
 الرجال، 

 الدين أصول كلية مجلة
  منفرد 2العراقية الجامعة

 مع التعامل في النبوية االحاديث
 الناس أخطاء

 كلية مؤتمر تكريت جامعة
 2213 منفرد للبنات التربية

 
 الدمشقي مسهر أبو
 الجرح في وأقواله(هـ211)ت

 -مقارنة دراسة - والتعديل

للعلوم االنسانية  التربية كلية
 منفرد تكريت. جامعة

مجلد 
 3العدد22

لسنة
2215 

 داود أبو ضعفها التي األحاديث
 من الطهارة كتاب في النكارة بسبب
 " نقدية دراسة" السنن كتابه

 االسالمية العلوم كلية مجلة
 مشترك .بغداد جامعة

العدد)1ج
46)

2216 
 في المشترك التعايش ضوابط

 دراسة – اإلسالمي المجتمع
  وصفية

 للعلوم التربية كلية مجلة
/15/3 مشترك .االنبار جامعة االنسانية

2216 

 داود أبو ضعفها التي األحاديث
 الطهارة كتاب في االرسال بسبب

 " نقدية دراسة" السنن كتابه من

مجلة الجامعة العراقية 
 مشترك )مبدأ(

العدد 
35/

2216 
 االزدي االمام ضعفهم الذين الرواة

 كتاب في ذكرهم الوارد حجة بال
  نقدية دراسة التهذيب تقريب

 .االستاذ مجلة بغداد جامعة 
 منفرد

211العدد
لسنة 1م

2214 
 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

كما وردت  وحرامها حاللها الذبائح
 في الكتب التسعة 

 

المدينة  –في دار الزمان 
 212لسنة 1ط/ السعودية.-المنورة
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 تاسعا : عضوية اللجان :

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 ان استالللج لجنةاستقبال الطلبة الجدد 
 لجنان امتحانية مناقشة ماجستير ودكتوراه 
   
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 13/3/2213 تربية الفلوجة دور الشباب في نهضة االمم
تخريج الحديث النبوي عن طريق 

 الحاسب اآللي
 2214 كلية التريبة-جامعة االنبار

   
 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 32/4/2215-21 المجمع الفقهي العراقي اسس تحقيق المخطوطات .

الجامعة المستنصرية كلية  التدريس. طرائق في
 التربية وحدة طرائق التدريس

الى  23/4/2226من 
1/5/2226 

 2213 الوقف السني المواريث الشرعية. في
 اصول االمالئية وفي الخطاء

 الرسمية. المخاطبات
كلية العلوم االسالمية جامعة 

 الفلوجة
بتاريخ  221العدد:

11/7/2212 
 11/11/2221 الوقف السني والمجلس العلمي الئمة والخطباء 
العقود المالية المعاصرة  المطبقة 

 في المصارف االسالمية.
 4/1/2215 المجمع الفقهي العراقي

 4/9/2215 المجمع الفقهي العراقي  ثالثيات االمام البخاري 
 24/3/2216 المجمع الفقهي العراقي ثالثيات االمام الترمذي

المركز العراقي لالبداع  فن االلقاء الرائع
 2216ايار  21-26 والتطوير
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اكتشف نمطك القيادي بقياس 
DISC 

قسم التدريب والتطوير في 
 4/4/2216 المجمع لفقهي العراقي 

قسم التدريب والتطوير في  الذاتيورشة التطوير 
 27/3/2216 المجمع لفقهي العراقي

 5/5/2216 المجمع الفقهي العراقي االربعين النووية
 17/3/2215-11 المجمع الفقهي العراقي قضايا في الساسة الشرعية

اجازة الرواية بالحديث المسلسل 
 باالولية

 1436رمضان  29 المجمع الفقهي العراقي

 6/12/2213 الوقف السني المعامالت المالية المعاصرةفقه 
 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 شكر وتقدير 
 جامعة الكوفة كلية الفقة

 العراق
تاريخ 4914العدد د.ع 

21/7/2216 

 شكر وتقدير
العلوم جامعة االنبار كلية 

 االسالمية
 العراق

 295العدد
 21/3/2216تاريخ

 17/3/2215-11 العراق المجمع الفقهي العراقي   شهادة تقديرية

  شهادة تقديرية
 المجمع الفقهي العراقي

  
 

21-32/4/2215 

 6/12/2213 العراق   الوقف السني  شهادة تقديرية

  تقديريةو  كرش
المعهد -جامعة آل البيت

 العالي للدراسات االسالمية 
 االردن

12-11/4/2212 

  شهادة تقديرية
 التربيةجامعة تكريت كلية 

 للبنات
 العراق

1-7/4/2213 

 25/3/2213 العراقالجامعة العراقية/كلية العلوم   شهادة تقديرية
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 االهتمامات العامة. 2 

 االسالمية

  شهادة تقديرية
جامعة ديالى كلية العلوم 

 االسالمية
 العراق

تشرين الثاني  26
2213 

 17/3/2215-11 العراق المجمع الفقهي العراقي  شهادة تقديرية
 7/5/2212 العراق الجامعة المستنصرية شكر وتقدير
 7/5/2212 العراق لجامعة المستنصرية شكر وتقدير
 27/1/2213 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير
 7/5/2212 العراق لجامعة المستنصريةا شكر وتقدير
 21/3/2211 العراق جامعة بغداد شكر وتقدير

  شكر وتقدير
لجامعة المستنصريةا

  العراق 
 العراق

15/11/2211 

 شكر وتقدير
 لجامعة المستنصريةا

    
 العراق

32/12/2211 

 21/6/2211 العراق لجامعة المستنصريةا شكر وتقدير
 15/12/2213 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير
 17/11/2221 العراق لجامعة المستنصريةا شكر وتقدير
 27/12/2221 العراق الجامعة المستنصرية شكر وتقدير

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 في الشؤون التربوية واالخالقية والدينة 

 
 المعاصرة االديان والمذاهب قراءات عامة
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 المهارات العامة. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب قيس جليل كريم.د محمود حميد مجبلسم:اال

علوم القران الكريم رئيس قسم  2216/ 11/    1
 والتربية االسالمية

 عميد الكلية

  مرشد ديني للحج والعمرة  أنشطة أخرى 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 تطبيقات الحاسوب
حصل على شهادة كفاءة الحاسوب من مركز الحاسبات وتكنلوجيا المعلومات من 

 م.2216جامعة االنبار
 

  األجنبيةاللغــــات 
 والمناقشات العلمية  البحث والمطالعة والقراءة  الهــوايـــــــــــات
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