
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 السيرة الذاتية
 

 
 

 
ـــم   : أ.م.د. عصام خليل ابراهيم  االســـــــــ

  م15/10/1976:  تاريخ الميـالد 
 متزوجالحالة الزوجية : 

 :    أصول الدين    العام   التـخـصــص

 :  مصطلح الحديث الدقيقالتـخـصــص 
 استاذ مساعدالدرجة العلمية الحالية : 

 م27/4/2017 تاريخ الحصول عليها :     
 الحالية : تدريسي الوظيفــــــه    

 :       جامعة األنبار/ كلية العلوم اإلسالمية/ قسم العقيدة والدعوة والفكر   عنوان العمل
 07902563076:         الهاتف النقال

 akl1976@yahoo.comالبريد إاللكتروني 
 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الحصول عليها الكــليــــة  الجامعة  الشهادة العلمية 

 بكالوريوس
 

 10/7/1999 العراق بغداد

 16/1/2002 العراق بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 6/11/2014 العراق بغداد

    أخرى

 الى -الفترة من  جهة العمل العنوان الوظيفي ت

 الى االن 2005منذ  كلية العلوم االسالمية –جامعة االنبار  تدريس 1

 1/7/2011  - 20/12/2010 جامعة االنبار /كلية العلوم اإلسالمية متابع للموقع االكتروني للجامعة 2

 ممثل قسم الحديث وعلومه 3
 جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية

 موقع كركوك
1/11/2015 -  1/9/2016 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد اآلن 2005من  األنبار كلية العلوم اإلسالمية  1

 

 الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

o  2006-2005 حفظ حديث قسم الفقه وأصوله 

o  2007 -2006 أحاديث االحكام قسم الفقه وأصوله 

o  2008-2007 أحاديث االحكام قسم الفقه وأصوله 

o  2009-2008 السيرة النبوية قسم العقيدة 

o  2009-2008 مصطلح الحديث قسم العقيدة 

o  2010-2009 الهدي النبوي  قسم الحديث وعلومه 

o  2010-2009 الديمقراطية قسم الحديث وعلومه 

o  2011-2010 الهدي النبوي  قسم الحديث وعلومه 

o  2011-2010 السيرة النبوية قسم الحديث وعلومه 

o  2011-2010 السيرة النبوية قسم العقيدة 

o  2012-2011 ورود الحديثأسباب  قسم الحديث وعلومه 

o  2012-2011 السيرة النبوية قسم الحديث وعلومه 

o  2013-2012 السيرة النبوية قسم الحديث وعلومه 

 ممثل قسم الحديث وعلومه 4
 جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية

 موقع بغداد
23/2/2016 -  1/9/2017 

5    



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

o  2014-2013 السيرة النبوية قسم الحديث وعلومه 

o  2014-2013 مصطلح الحديث قسم الحديث وعلومه 

o  2016 -2015 مصطلح الحديث قسم الحديث وعلومه 

o   2016 - 2015 علم الحديث ومصطلحاته الحديث وعلومه قسم 

o  2016-2015 مطاعن وشبهات قسم الحديث وعلومه 

o  2017-2016 مصطلح الحديث قسم الحديث وعلومه 

o  2017-2016 مصطلح الحديث قسم العقيدة 

o  2017-2016 غريب الحديث قسم الحديث وعلومه 

o  2017-2016 حديث موضوعي قسم الحديث وعلومه 

o  2017-2016 مصطلح الحديث عند االمامية قسم الحديث وعلومه 

 

 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1 
مرويات الصحابي الجليل  رسالة ماجستير بعنوان )

هللا عنل   رضي -فضالة بن عبيد بن نافذ االنصاري
 (في الكتب التسعة دراسة تحليلي  –

 2017-2016 قسم اصول الدين

2  
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 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت
) بحث / بوستر 

 1 حضور(
العلوم الشرعية في االنبار أصالة مؤتمر )

 وتجددا(
4/4/2008 

جامعة االنبار / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الرمادي

 عضوا اللجنة

 وباحث

2 
الندوة بعنوان )أم املؤمنين عائشة رض ي 

 هللا عنها رمز للعلم والعفاف(
22/2/2011 

جامعة االنبار / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الرمادي
 مقرر اللجنة

3 
الندوة بعنوان )القيادة االدارية 

 في املنظور االسالمي( ومقوماتها
10/4/2016 

جامعة االنبار / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الرمادي
 عضو اللجنة التحضيرية

4 
الندوة بعنوان )املنهج النبوي وتربية 

 الجيل الواعي(
23/4/2016 

جامعة االنبار / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ الرمادي
 مقرر اللجنة

5 

بعنوان )التهجير القسري في الندوة 

العراق املعاصر  –املنظور االسالمي 

 انموذجا(

13/5/2016 
 جامعة الفلوجة

 كلية العلوم االسالمية
 حضور

6 

ظاهرة التطرف وازمة االعتدال مؤتمر )

نحو سياسة اجتماعية شاملة ملواجهة 

 التطرف واالرهاب(

 حضور بغداد -بيت الحكمة  22/5/2017

 استخدام ورقة ملحقة في حالة كون المشاركة اكثر من المذكور في الجدول(( ))يمكن
 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخ  الكلية

  عضو لجنة التحضيرية للمؤتمر 

  عضو لجنة اإلشراف وتنظيم أعمال املؤتمر 

  عضوا لجنة وحدة ضمان الجودة 
  عضوا لجنة تصميم موقع الكلية االلكتروني 

  عضو لجنة إلعداد الدليل اإلرشادي 

  عضو لجنة إلعداد الدليل اإلرشادي 

  عضو لجنة الندوة العلمية )أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها ودورها في حفظ السنة(

  عضو لجنة مجلس قسم الفقه وأصوله 

   عضو لجنة مجلس قسم الفقه وأصوله

  عضو لجنة مجلس قسم الحديث

  عضو لجنة مجلس قسم الحديث

  عضو لجنة مجلس قسم الحديث



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

  عضو لجنة البحوث العلمية واالستالل

  عضو لجنة التعليم والتعلم في قسم الحديث  

  عضو لجنة االستالل           

  عضو لجنة األعالم            
  عضو اللجنة االمتحانية   

  لجنة املتابعة والتنسيق الجامعية لفتح موقع اربيل  عضو 

رئيييس اللجنيية االمتحانييية لقسييم الحييديث وعلومييه فييي املوقييع البييديل لجامعيية االنبييار كلييية العليييوم 

 االسالمية كركوك 
 

  عضو لجنة االستالل 

  عضو اللجنة التحضيرية ملسابقة حفظ القرآن الكريم موقع كركوك
  مجلس قسم الحديث وعلومه موقع كركوكرئيس 

  رئيس اللجنة العلمية في قسم الحديث وعلومه موقع كركوك

  عضو لجنة االرشاد التربوي 

  عضو اللجنة التحضيرية ملسابقة لندوة القيادة االدارية موقع كركوك

  مقرر الجلسة لندوة املنهج النبوي وتربية الجيل الواعي
  ية عضو اللجنة االمتحان

  عضو لجنة استالل لرسائل املاجستير 

  عضو لجنة متابعة شؤون الطالب

  عضو لجنة االستالل في القسم

  عضو لجنة االرشاد التربوي 
  رئيس لجنة متابعة نشاطات القسم 

  رئيس لجنة االنضباط في القسم 

  عضو لجنة االستالل االلكتروني  

  

  

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

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

 التعليم .

 السنة مح  النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .تاسعا:  
✓      

✓    

  

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 14/6/2008 من رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 1

 27/4/2008 من عميد كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي شكر وتقدير 2

 5/4/2011 من عميد كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي شكر وتقدير 3

 9/8/2015 من رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 4

 10/4/2016 من عميد كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي شكر وتقدير  5

 23/4/2016 من عميد كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي شكر وتقدير  6

 2016 من عميد كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي وتقدير شكر  7

 4/10/2016 من رئاسة جامعة االنبار  شكر وتقدير  8

 18/5/2017 من رئاسة جامعة االنبار  شكر وتقدير  

 
 حادي عشر :البحوث المنشورة . 

 سنة النشر عنوان البحث ت

o  2007 ما يعبد من دون هللا تعالى في القران الكريم 

o  2007 إذا في القرآن الكريم 
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  يميداالكا

o  2008 االحاديث النبوية في نبذ التمييز العنصري في االسالم 

o  2008 الحديث النبوي الشريف وصعوبة تقبله لدى طالبه 

o  2010 ردود على طعون العلماء 

o   مواقف العلماء من رواية سيدنا الحسن البصري رحمه هللا عن االمام علي بن ابي طالب رض ي هللا

 عنه  
2011 

o  )2011 مرويات عدي بن عميرة في الكتب التسعة )دراسة وتحليل 

o  2016 أحاديث   األدوية والعالجات السائدة في العهد النبوي الشريف في الكتب الستة 

o  االحاديث التي حكم عليها ابو حاتم الرازي باالضطراب في كتاب علل ابن ابي حاتم 

 دراسة نقدية –القسم االول – 
2016 

 

 

 

 ثاني عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 

 ثالث عاشر: االسهامات العلمية االخرى. 

 السنة نوع اإلسهام العلمي  العلمية االخرىاالسهامات  ت

رسالة بعنوان) التوثيق والتضعيف النسبي عند  1

–دراسة مقارنة –ابن حجر في كتابه التقريب 

 لنماذج تطبيقية(
 2017 مناقش

 2010 محاضر دورة لطلبة العلم في مصطلح الحديث  2

لطلبة الحديث املرحلة الرابعة في كيفية محاضرات  

 كتابة البحث، والبحث عن املصادر
 2011 محاضر

محاضرات لطلبة الحديث املرحلة الرابعة في كيفية  

 كتابة البحث، والبحث عن املصادر
 2016-2015 محاضر



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 رابع عاشر: المناصب االدارية التي شغلها. 

 الفترة مكان العم   المنصب ت

 جامعة االنبار /كلية العلوم اإلسالمية متابع للموقع االكتروني للجامعة  .1
20/12/2010 

1/7/2011 

2.  
 ممثل قسم الحديث وعلومه 

 جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية 

 موقع كركوك

1/11/2015  

1/9/2016 

 ممثل قسم الحديث وعلومه   .3
 جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية 

 موقع بغداد

23/2/2016  

1/9/2017 

4.     

 
 خامس عشر :اللغــات التي تجيدها . 

✓              

✓              
✓  

 

   CD يتم تسليم نسخة على  
  


