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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 وريوسبكال
 

 1998/1999 كلية العلوم االسالمية/ اصول الدين سابقا العراقية                 

 20/9/2001 كلية العلوم االسالمية/ اصول الدين سابقا العراقية الماجستير

 هالدكتورا
 

 12/11/2005 كلية العلوم االسالمية/ اصول الدين سابقا العراقية

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -ترة من الف الجهة الوظيفة ت

1    

2    

3    

4    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2008الى  2005من  العراقية                  كلية االداب 1

  2014الى 2008من  لعراقيةا                  كلية اصول الدين 2

 مستمر 2014من  االنبار                   كلية العلوم االسالمية 3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2008الى  2005من  العراقية                  كلية االداب 1

  2014الى 2008من  العراقية                  كلية اصول الدين 2

 مستمر 2014من  االنبار                   كلية العلوم االسالمية 3

 2008الى  2005من  العراقية                  كلية االداب 4

  2014الى 2008من  العراقية                  كلية اصول الدين 5

 مستمر 2014من  االنبار                   ية العلوم االسالميةكل 6

 2008الى  2005من  العراقية                  كلية االداب 7

  2014الى 2008من  العراقية                  كلية اصول الدين 
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 مستمر 2014من  االنبار                   كلية العلوم االسالمية 

 2008الى  2005من  العراقية                  كلية االداب 

  2014الى 2008من  العراقية                  كلية اصول الدين 

 مستمر 2014من  االنبار                   كلية العلوم االسالمية 

 2008الى  2005من  العراقية                  كلية االداب 

  2014الى 2008من  العراقية                  كلية اصول الدين 

 مستمر 2014من  االنبار                   كلية العلوم االسالمية 

 2008الى  2005من  العراقية                  كلية االداب 

  2014الى 2008من  العراقية                  كلية اصول الدين 

 مستمر 2014من  النبارا                   كلية العلوم االسالمية 

 2008الى  2005من  العراقية                  كلية االداب 

  2014الى 2008من  العراقية                  كلية اصول الدين 

 مستمر 2014من  االنبار                   كلية العلوم االسالمية 

 2008الى  2005من  العراقية                  كلية االداب 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

االحاديث الواردة في كتاب  1
تهذيب اللغة لالزهري/باب العين 
)جمع ودراسة وتخريج( الطالب 
 محمود حسين الجبوري)دكتوراه(

 2013 الحديث/ اصول الدين

 –ي كةاااال الذيماااام ا  اااام  مروياااامل ادعةدفاااة  ااا 2

نماااااااااااااااااااااااااااااااا   م ةاااااااااااااااااااااااااااااااا  / ال الااااااااااااااااااااااااااااااا  ناصااااااااااااااااااااااااااااااار 

 احمد)ماجسةيي(

 2012 ا حديث/ اصول الدين

 فوالي االمام ابي حنيفة/ د اسة تحليلية 3

 مروة مؤيد)ماجسةيي(

 2010 ا حديث/ اصول الدين



 

 

 

 

 

 
 

 

 يوزارة التعليم العالي والبحث العلم

 جامعة االنبار
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  يميداالكا

الرواة الاين تكلم فيهم الع ا م  ي العلل  4

 الكعيي للذيمام واو دهم  ي الةا يخ الكعيي/

 ال ال  ضياء جمعة)ماجسةيي(

 2011 ا حديث/ اصول الدين

الااااااارواة الااااااااين قاااااااال فااااااايهم ابااااااان   ااااااار )صااااااادو   5

ي  ااااااااااي( ولاااااااااا   وايااااااااااة  ااااااااااي ال ااااااااااحيحي / جماااااااااا  

 ود اسة)فال ابراهيم(دكةو ا 

 فال ابراهيم)دكةو ا (

 2014 ا حديث/ اصول الدين

ت ااااااارية ود اساااااااة االحادياااااااث واال اااااااا  الاااااااوا دة  اااااااي  6

ن للشاااااااايخ فعاااااااادالكريم تفساااااااايي مواهاااااااا  الاااااااارحم

 ادد س

 هو ما  حم   شيد)ماجسةيي(

 2012 ا حديث/ اصول الدين

تعقعاااامل ا حاااافا معل اااام ف اااي ا حاااافا ادااا م  7

  ي تهاي  الكمال

 منيي مروا )ماجسةيي(

 2013 ا حديث/ اصول الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

تعقعاااااامل ا حاااااافا ابااااان   ااااار ف اااااي ابااااان العرباااااي  8

 ادالكي  ي فةح العا م)  ائد صاد (

 2016 بعداد/كلية االمام االفظم ا  امعة

فنااد ا حااافا اباان  الةضااعيو والةو ياان ال ساا   9

  ااااااااااار  اااااااااااي كةابااااااااااا  تقريااااااااااا  ال هاي )م ااااااااااا ف  

 هاشم( ماجسةيي

 2017 كلية العلوم االسالمية / جامعة االنعا 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث الوقو السن /الفلوجة 2008 مؤتمر   سالة ادس د 1

ادؤتمر الدولي لة وير مناهج العلوم  2

 الشرفية  ي ا  امعامل العراقية

 بحث مشذيك ا  امعة العراقية/ بعداد 2011

مااؤتمر االسرشااارات والة  اايس  اااي السااانة  3

 النعوية

راقية/ كلية اصول ا  امعة الع 2012

 الدين

 بحث

ناااااااااااااادوة ا اااااااااااااار فلاااااااااااااام الكااااااااااااااالم  ااااااااااااااي العلااااااااااااااوم  4

 الشرفية)ندوة(

قسم العقيدة/كلية اصول  2012

 الدين/بعداد

 بحث مشذيك

–قسم الةفسيي/ اصول الدين  2013 ندوة فن الق ص القراني 5

 ا  امعة العراقية/بعداد 

 و قة فمل

اداؤتمر الاادولي) االفةاادال والوساا ية فنااد  6

ء ادوصاااااال الشاااااايخ  شاااااايد ا   يااااااا  فلمااااااا

 انمو جا(

 

 

2015 

 بحث مشذيك منةدى الوس ية/ ا بيل

  ندوة ادنهج النعوم وا ر   ي ا  يل 7

2015 

جامعة االنعا / كلية العلوم 

 االسالمية

 محاضر
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  يا/ كلية اصول الدينفضو   نة السمنا   ي الد اسامل العل

  تدقين الشيةامل  ي ا  امعة العراقية فضو   نة

   ئيس الل نة العلمية  ي قسم العقيدة/ ا  امعة العراقية

  نة صندو  افانة ال لعة ادرك ية  ي ا  امعة العراقيةفضوا   

  فضو   نة إلفداد دليل كلية اصول الدين

ة اصاول الادين/ ا  امعاة فضو   ناة االمةحاناامل ادرك ياة  اي كليا

 العراقية
 

 اااااي الل ناااااة العلمياااااة داااااؤتمر  االسرشااااارات والة  ااااايس  اااااي  فضاااااو 

 السنة النعوية
 

 ئيس الل نة العلمية  ي قسم مقا نة االديا / ا  امعة 

 العراقية
 

فضاو   نااة الةحضاايي لالحةفاليااة ادرك ياة لة اار  ةااالل ا  امعااة 

 العراقية
 

  ا  امعة العراقية ئيس مجلس قسم العقيدة  ي 

   ئيس مجلس قسم مقا نة االديا   ي ا  امعة العراقية

  فضو مجلس قسم ا حديث

  فضو  ي الل نة ادرك ية لالخةعا   ي ادسابقة القرانية السابعة

  فضو مجلس قسم ا حديث وفلوم  موق  كركوك

             فضو   نة االسةالل

  فضو   نة اسةالل      

  نة اال شاد الذيبوم  فضو   

  فضو   نة ادةابعة والة سين ا  امعية لفةح موق  ا بيل 

  فضو   نة االسةالل

فضاااااااااااااااو   ناااااااااااااااة ت اااااااااااااااحيح لالمةحاااااااااااااااا  الةناف ااااااااااااااا   للمةقااااااااااااااادمي  

 للماجسةيي/ موق  بعداد
 

فضااااااااو الل نةادرك يااااااااة دسااااااااابقة حفااااااااا القاااااااار   الكااااااااريم موقاااااااا  

 كركوك
 

  وفلوم  موق  كركوكفضو الل نة العلمية  ي قسم ا حديث 

  فضو لندوة ادنهج النعوم وتربية ا  يل الواعي
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أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مشارك في المؤتمر الدولي  تطوير مناهج علوم الحديث في كليات العلوم االسالمية 1
 الجامعة العراقيةفي 

2011 

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

1-     

2-    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 4/3/2012 من  ئيس ا  امعة العراقية كةال شكر وتقدير 1

ا  امعة / من فميد كلية اصول الدين كةال شكر وتقدير 2

 العراقية

7/5/2013 

 10/4/2012 من  ئيس ا  امعة العراقية كةال شكر وتقدير 3

من فميد كلية اصول الدين/ ا  امعة  كةال شكر وتقدير 4

 العراقية

24/12/2012 

 10/4/2016 الرمادم من فميد كلية العلوم اإلسالمية / جدا ي  شكر وتقدير  5

 23/4/2016 من فميد كلية العلوم اإلسالمية / الرمادم جدا ي  شكر وتقدير  6

 2012 من  ئاسة ديوا  الوقو السن  كةال شكر وتقدير 7

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 يوزارة التعليم العالي والبحث العلم

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2008 حاد ة الراه  بحييا  ي ميزا  املحد ي  1

 2009 اة اد همو  بعدفة الن   ومروياتهم  ي صحيح الع ا م/ د اسة نقديةالرو  2

 2009 الرواة اد همو  بعدفة ا  وا   ومروياتهم  ي صحيح الع ا م/ د اسة نقدية 3

 2011 ه رة فمر بن ا   ال  ي ميزا  النقد ا حديث  4

 2010 ة  ي صحيح الع ا م جهود ا حافا ابن   ر  ي الدفاع فن من قيل في  مجهول ول   واي 5

 2015 منهج الشيخ  شيد ا   ي   ي تفسيي )اولي ما قيل  ي ايامل الةنزيل()بحث مشذيك( 6

 من قيل في  غ اء او صاح  غ و/ د اسة مقا نة 

 
2015 

 2016 ابو اسحا  ا حربي واقوال   ي ا  رح والةعديل/ د اسة مقا نة 

يل ةالل كلية اصول الدينم ا  امعة العراقية  ي مادة فلوم ا حديث) بحث اسةعمال ةريقة حل ادشكالمل  ي تح ا ر  

 مشذيك(
2016 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

1- 

2- 

3-             

             

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


