اﻻسم  :أحمد عبد الجبار علي غناوي الزهيري
محل وتاريخ الوﻻدة  :بغداد 1975 / 8/ 14
الجنسية  :عراقي
العنوان  :العراق  /بغداد  /حي الجمهورية
الشهادة العلمية  :دكتوراه .
التخصص العام  :فلسفة الشريعة  ،التخصص الدقيق  :الحديث النبوي الشريف
وعلومه .
اللقب العلمي وتاريخه  :استاذ مساعد من  ، 2012وتم التقديم علﻰ لقب اﻻستاذية
منذ 21
. 2018/1/
شهادة الماجستير  :القبول سنة  1998-1997في جامعة بغداد  /كلية العلوم
اﻻسﻼمية  /قسم أصول الدين
عنوان الرسالة ) :اﻻحاديث المتعلقة بمكائد الشيطان الوقاية منه – دراسة وتحليل
( الدرجة  :امتياز . 2001-2000
شهادة الدكتوراه  :القبول سنة  2004- 2003في جامعة بغداد  /كلية العلوم
اﻻسﻼمية  /قسم اصول الدين .
عنوان اﻻطروحة ) :الحافظ عبد الغني بن سعيد اﻻزدي )ت409هـ( وجهوده في
الحديث وعلومه( الدرجة :جيد جدا عالي  ،في سنة . 2008-2007
استاذ جامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ،الجامعة المستنصرية /
كلية التربية اﻻساسية من سنة . 2002 /5 /9
الخدمة الجامعية  :اكثر من ) (17عاما .
مقرر قسم التربية اﻻسﻼمية من  2003الﻰ . 2005
نقلت سنة  2013الﻰ كلية العلوم اﻻسﻼمية  /جامعة بغداد .
مقرر قسم الشريعة سنة . 2016 – 2014

ادرس في الدراسات العليا في الدكتوراه مادة )مناهج المحدثين( والماجستير مادة
)رجال الحديث ( .
ناقشت اكثر من  75رسالة  ،منها رسائل الماجستير أوإطاريح الدكتوراه .
قيمت اكثر من  35رسالة ماجستير أو اطروحة دكتوراه .
وكذلك قمت بتقويم الكثير من بحوث الترقية العلمية ) استاذ مساعد(  ،أو البحوث
التي تنشر في المجﻼت العلمية لمحكمة .
المنصب الحالي  :رئيس شعبة متابعة الحرم الجامعي في كلية العلوم اﻻسﻼمية
من . 2017
ورش العمل والندوات
 -1التجرد واثره في قبول اﻻخر .
 -2فن اﻻقناع والتأثير .
 -3مفهوم اﻻيجابية واثرها في تماسك المجتمع
 -4الخطاب الديني واثره في بنية المجتمع .
 -5ظاهرة اﻻلحاد .
 -6ورشة تدريبة في مكتب المفوضة السامية لحقوق اﻻنسان بالتعاون مع مركز
السلم المجتمعي في نقابة اﻷكاديميين العراقيين للفترة  25-24تشرين اﻻول
. 2018
البحوث المنشورة :
 -1القول اﻻمثل في الحديث المرسل  2007في مجلة كلية التربية الجامعة
المستنصرية .
 -2رعاية الطفل في أحاديث الكتب الستة  ،وهو بحث تم اﻻشتراك به في المؤتمر
العلمي الرابع عشر  ، 2012تحت شعار )اﻻرتقاء بالنظام التربوي أستجابة
الحاضر واشراقة المستقبل ( في كلية التربية اﻻساسية  /الجامعة المستنصرية .
 -3فضل ليلة القدر في ضوء الحديث النبوي  ،منشور في مجلة قبس العر بية
العدد  13عام . 2009

 -4احاديث صيام التطوع في الكتب الستة  ،بحث منشور في مجلة العلوم
اﻻسﻼمية العدد  44عام . 2015
 -5تعامل الرسول )عليه الصﻼة والسﻼم( مع ذوي اﻻحتياجات الخاصة  ،تم
اﻻشتراك به في المؤتمر العلمي اﻻول في كلية العلوم اﻻسﻼمية جامعة ديالﻰ للعام
. 2013
 -6ضوابط الترجيح بين الرواة في اﻻختﻼف عند النقاد وهو كتاب مؤلف مشترك
مع دز عماد شمس مطبوع . 2016
 -7النهي عن الغش في السنة النبوية بحث منشور في مجلة العلوم اﻻسﻼمية
العدد  50عام . 2017
 -8اﻻكﻼت السائدة في العصر النبوي في أحاديث السنن اﻻربع  ،وهو بحث
منشور في مجلة الجامعة العراقية مركز مبدأ العدد  3-37سنة . 2017
 -9الرواة الذين قال عنهم الحافظ ابن حجر في التقريب )صدوق فيه لين( أخرج
لهم البخاري في صحيحه مقبول للنشر في مجلة مجمع اللغة العربية  /الجمهورية
السورية .
-10الحافظ أبو اسحاق الح ّبال وأقواله في الجرح والتعديل مركز مبدأ في الجامعة
العراقية .
الدور ة التي تم اﻻشتراك بها :
 -1دورة طرائق التدريس في الجامعة المستنصرية كلية التربية اﻻساسية .
 -2دورة الحاسبة في جامعة بغداد .
 -3دورة سﻼمة اللغة العربية .
كتب الشكر
 -1كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد 1 :
 -2كتاب شكر وتقدير من السيد محافظ بغداد عدد . 1 :
 -3كتاب شكر وتقدير من السيد رئس الجامعة عدد . 3
 -4كتاب شكر وتقدير من السيد العميد عدد . 18 :

