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  يميداالكا

 

 الذاتية السيرة
 
 

 
 

ــاالســ        المحمديستار إبراهيم صالح شمران عبد ال:      ـم ـــــــ

  6/7/1977 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

  4   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

   الحديث وعلومه:        صــالتـخـص

 تدريسي:        ةالوظيف

  استاذ مساعد     رجة العلمية :الد

        رمادي        -كلية العلوم اإلسالمية   -جامعة االنبار :         عنوان العمل

 العمل   :        هاتف

     07818694146:      الهاتف النقال

 drabidalsattir@gmail.com : كترونياإللالبريد 
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  علمية الدرجة ال

 بكالوريوس
 

كلية االمام االعظم 
 الجامعة

 2000 كلية االمام االعظم الجامعة

كلية االمام االعظم  الماجستير
 الجامعة

 31/12/2003 كلية االمام االعظم الجامعة

 هالدكتورا
 

كلية االمام االعظم 
 الجامعة

 19/12/2012 كلية االمام االعظم الجامعة

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 28/4/2007 جامعة االنبار رمادي               -كلية العلوم اإلسالمية  1

2    

3    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1    

2    

3    
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2008االول والثاني  اصول البحث قسم الحديث وعلومه 1

 2008االول والثاني  حفظ القرآن والحديث قسم الحديث وعلومه 2

 2008االول والثاني  الحديث املوضوعي قسم الحديث وعلومه 3

 2009االول والثاني  حفظ القرآن والحديث سم الحديث وعلومهق 4

 2009االول والثاني  حفظ القرآن والحديث قسم التفسير وعلوم القرآن 5

 2010االول والثاني  حفظ القرآن والحديث قسم الفقه واصوله 6

 2010االول والثاني  علل الحديث قسم الحديث وعلومه 7

 2010االول والثاني  لرجالعلم ا قسم الحديث وعلومه 8

 2011االول والثاني  علل الحديث قسم الحديث وعلومه 9

 2011االول والثاني  حفظ القران والحديث قسم الحديث وعلومه 10

 2012االول والثاني  علل الحديث  قسم الحديث وعلومه 11

 2012االول والثاني  حفظ القران والحديث قسم الحديث وعلومه 12

 2014االول والثاني  علل الحديث        الحديث وعلومه قسم 13

 2015االول والثاني  تاريخ التدوين  قسم الحديث وعلومه 14

 2016االول والثاني  حفظ القران والحديث قسم الحديث وعلومه 15

 2017االول  علل الحديث قسم الحديث وعلومه 16

 2017ل والثاني االو  مناهج شراح الحديث قسم الحديث وعلومه 17

 2017االول والثاني  حفظ القران والحديث قسم الحديث وعلومه 18

 2017الثاني  مطاعن وشبهات قسم الحديث وعلومه 19
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

في كتابه الضعفاء  ازي لفظ شيخالرواة الذين اطلق عليهم ابو زرعة الر 1

والعلل والجرح والتعديل البن ابي حاتم دراسة حديثية نقدية لفظ شيخ في 

 كتابه الضعفاء والعلل والجرح والتعديل البن ابي حاتم دراسة حديثية نقدية

الحديث 

 وعلومه

2017 

2    

3    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن وان عنال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 حضور جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية/ الرمادي                  4/4/2008   العلوم الشرعية في االنبار أصالة وتجدد 1

املنهج النبوي وتربية الجيل بعنوان )ندوة  2

 الواعي(

عضو اللجنة  جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية/ الرمادي 4/23/2016

 العلمية
ندوة بعنوان ) التهجير القسري في  3

العراق املعاصر  –املنظور االسالمي 

 انموذجا(

 حضور جامعة الفلوجة / كلية العلوم االسالمية  13/5/2016

4     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 الكلية خارج داخل الكلية

  عضو لجنة اإلرشاد التربوي في قسم الحديث وعلومه

  عضو لجنة االختبار في املسابقة القرآنية 

  عضو لجنة استقبال الطلبة الجدد

  عضو لجنة االمتحانات في قسم الحديث وعلومه

  عضو لجنة اإلعالم في قسم الحديث وعلومه

  عضو لجنة االرشاد والتوجيه في قسم الحديث 

 عضو اللجنة االمتحانية في قسم الحديث 

 
 

 عضو اللجنة االمتحانية في قسم الحديث املوقع البديل اربيل 

 
 

 عضو لجنة االستالل في قسم الحديث 

 
 

 عضو لجنة تحكيم املسابقة القرآنية في املوقع البديل كركوك 
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 عضو لجنة مجلس القسم

 وقع البديل كركوك عضو اللجنة االمتحانية في قسم الحديث امل

 

 

 عضو اللجنة العلمية لندوة املنهج النبوي وتربية الجيل 

 
 

 عضو اللجنة العلمية لقسم الحديث وعلومه 

 
 

  عضو لجنة التعليم املستمر في كلية العلوم االسالمية

  عضو لجنة اعادة النظر في املناهج واملفردات الدراسية

  ديث وعلومهعضو اللجنة االمتحانية في قسم الح

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 –مرويات االمام حماد بن زيد املعلة في كتاب علل ابن ابي حاتم  1

 مشترك -دراسة نقدية 

مجلة كلية التربية للعلوم 

 جامعة تكريت –االنسانية 
 2016 

االحاديث التي حكم عليها أبو حاتم باالضطراب في كتاب علل ابن  2

 أبي حاتم القسم الثاني دراسة نقدية

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية 
2015 

مجلة كلية االمام  مشترك -تعارض الوقف والرفع عند املحدثين  3

 االعظم)الجامعة(
 2015 

 ابن علل كتاب في باالضطراب حاتم أبو  عليها حكم التي االحاديث 4

 مشترك نقدية دراسة -االول  القسم حاتم أبي

 -مجلة دراسات عربية واسالمية 

 القاهرة
2016 

االحاديث التي ذكر فيها النسائي مخالفة السفيانين في السنن  5

 الكبرى دراسة نقدية

مجلة جامعة االنبار للعلوم  

 االسالمية 
2017 

 .ات العلمية المحلية والدولية الهيئعضوية  :تاسعا 

1-     

2-    
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2011 رئيس الجامعة شهادة تقديرية 1

 11/4/2012 رئيس الجامعة شهادة تقديرية 2

 15/4/2013 رئيس الجامعة شهادة تقديرية 3

 1336برقم  29/11/2011 عميد كلية العلوم االسالمية  شكر وتقدير  4

 288برقم   3/2013/   18 عميد كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير 5

 511برقم  2013 /19/5 عميد كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير 6

 find ait 27/9/2016منظمة  شهادة البورد الدولي الكندي للتدريب واالستشارات 7

 20/11/2016 املجمع الفقهي شهادة مشاركة في حل النزاعات وفن التفاوض 8

 435برقم  25/4/2017  عميد كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير 9

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

   CD يتم تسليم نسخة على                    -3         -2  يةاللغة العرب -1


