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يف كلية العلوم اإلسالمية جبامعةة غدةداد    ومسؤول وحدة املخطوطات يف الدراسات العليا واالولية )مشارك( استاذ مساعد

 العراق. –غدداد  –

 الشهادات:

       التاريخ                  البلد                 اجلامعة                التخصص        الشهادات

   2002    العراق              معة غدداد       جاأصول دين )احلديث النبوي(        دكتوراه

 1998    األردن          جامعة آل البيت      احلديث النبوي               ماجستري

     1991     العراق               جامعة غدداد         علوم إسالمية              غكالوريوس

 : اخلربة األكادميية

 -يف كلية العلوم اإلسالمية ومسؤول وحدة املخطوطات الدراسات العليا واألولية تدريسي يف مساعد أستاذ -

  ./ جامعة غدداد/ العراققسم الشريعة والقانون

وأساليب  النبوية، والثقافة اإلسالمية .( مادة السرية2004 -2003حماضر يف كلية الرتغية جامعة عجمان ) -

 دعوة.

مركز مجعة املاجد من عام  اسات العليا على الرتاث وحتقيق املخطوطات يفمرشد وموجه للباحثني وطلبة الدر -    

2001- 2010. 

كلية الدراسات الفقهية  –ومشرف على أحباث الطلبة يف جامعة آل البيت  ومرشد غاحثني مساعد غاحث علمي -

 .1998 -1996 األردن؛ مدة ثالث سنوات –والقانونية 

 اإلمارات العرغية املتحدة. –دغي  –لثقافة والرتاث مفهرس خمطوطات يف مركز مجعة املاجد ل -

 .ةاإلمارات العرغية املتحد –دغي  –أمني مكتبة يف مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث  -

 حتكيم عشرات البحوث العلمية لصاحل جمالت علمية عاملية حمكمة، وحتكيم كتب ورسائل علمية عديدة. -

 اإلدارية: و العلمية اخلربات

 جامعة غدداد.-الشريعة غكلية العلوم االسالميةنة العلمية يف قسم عضو اللج -

مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث  يف والنشر، ورئيس شعبة الدراسات رئيس شعبة جملة "آفاق الثقافة والرتاث" -

 م.2010م، وإىل سنة 2000، من سنة اإلمارات العرغية املتحدة –دغي  –

 .2004-2003 -2002لألعوام  -دغي – سبوعيةاالالدرير نائب املنسق العام لندوة سيف  -

 مبركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث. عضو جلنة "حتقيق املخطوطات" -
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 املخطوطات" مبركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث. عضو جلنة "تقييم -

 عضو جلنة "تصوير املخطوطات" مبركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث. -

 .وعات والوثائق القدمية" مبركز مجعة املاجد للثقافة والرتاثعضو جلنة "تصوير املطب -

 عضو جلنة "الدراسات والنشر" مبركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث.  -

 عضو هيئة حترير "جملة "آفاق الثقافة والرتاث" مبركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث. -

 افة والرتاث.عضو هيئة حترير"نشرة أخبار املركز" مبركز مجعة املاجد للثق -

 اخلبري العلمي وعضو جلنة وحدة املخطوطات يف كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة غدداد.  -

الثالثة والراغعة يف قسم الشريعة لكلية العلوم اإلسالمية/ الثانية وو للمراحل االوىلعضو اللجنة اإلمتحانية  -

 -2015/ 2014-2013/ 2013-2012/ 2012-2010/2011-2009اد/لألعوام جامعة غدد

 لبعض من هذه االعوام.ورئيس اللجنة اإلمتحانية  .2017-2018/ 2016/2016-2017

عضو جلنة اإلرشاد الرتغوي للمرحلة الراغعة يف قسم الشريعة/ كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة غدداد لعام  -

2012- 2013. 

 م.2012ام اإلسالمية/ جامعة غدداد منذ ع عضو جلنة شراء املخطوطات يف كلية العلوم -

 .2013عضو جلنة اعتدال األسعار يف كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة غدداد منذ عام  -

 عضور جلنة املقاصة يف كلية العلوم اإلسالمية غقسم الشريعة. -

 عضو جلنة السالمة الفكرية للرسائل واألطاريح يف كلية العلوم اإلسالمية غقسم الشريعة. -

 .ية العلوم اإلسالميةيف كل عضو جلنة التطوير والتخطيط -

حتى  2012سنة جامعة غدداد من تاريخ افتتاحها  -مسؤول وحدة املخطوطات يف كلية العلوم اإلسالمية -

 اآلن.

 :املنشورة يف اجملالت، واملؤمترات العلمية البحوث العلمية

رمي/ نشر يف حتقيق ودراسة كتاب)حتسني الطرق والوجوه حلديث اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه( ملرعي الك -

  ./ غدغي2005( لسنة 51ة والرتاث" العدد )جملة "آفاق الثقاف

؛ نشر يف تركمانستان، ضمن أعمال مؤمتر "حممود "اإلمام الزخمشري وأثره يف احلديث النبوي الشريف" -

-5-27إىل  2007-5-23الزخمشري والنهضة العلمية واألدغية يف الشرق" واملنعقد يف تركمانستان من 

 قد ترجم إىل ثالث لدات: اإلنكليزية والرتكية والرتكمانية.؛ و2007

؛ نشر يف تركمانستان، ضمن أعمال مؤمتر "كتاب روخ نامة" "السالجقة وأثرهم يف احلركة العلمية يف العراق" -

؛ وقد ترجم إىل ثالث لدات: 2007-9-14إىل  2007-9-12واملنعقد يف تركمانستان من 

 انية.اإلنكليزية والرتكية والرتكم



3 

 

؛ نشر يف تركمانستان، ضمن أعمال مؤمتر "اإلمام "جهود علماء العراق يف خدمة اإلمام الذهيب ومؤلفاته" -

؛ وقد 2009-2-26إىل  2009-2-24الذهيب من علماء الرتكمان" واملنعقد يف تركمانستان من 

 ترجم إىل ثالث لدات: اإلنكليزية والرتكية والرتكمانية.

 (51ت اليت نشرت يف جملة "آفاق الثقافة والرتاث" من غداية صدورها حتى العدد )عمل كشاف شامل للمقاال -

 .غدغي /2006( لسنة 52العدد ) اجمللة ذاتها يف ونشر يف منها،

"أثر اإلميان على التنمية البشرية، من خالل األحاديث النبوية" ألقي ونشر ضمن أعمال املؤمتر العلمي السنوي  -

 .22/4/2010-21 غتاريخ  -جامعة غدداد -ة العلوم اإلسالميةالراغع، املنعقد يف كلي

( 73عمل كشاف شامل للمقاالت اليت نشرت يف جملة "آفاق الثقافة والرتاث" من غداية صدورها حتى العدد ) -

 ./ غدغي2011( لسنة 74منها، ونشر يف اجمللة ذاتها يف العدد )

لياء والعلماء غتلمسان" للشيخ أغي عبد اهلل حممد غن حممد غن )إفراد احملدثني من كتاب "البستان يف ذكر األوحبث  -

ونشر يف جملة )عصور جديدة( اليت تصدر عن جامعة وهران يف  أمحد امللقب غاغن مريم الشريف التلمساني(

 م.2011اجلزائر، وذلك يف العدد اخلاص غاختيار مدينة تلمسان عاصمة الثقافة إلسالمية لعام 

مال املؤمتر العلمي السنوي لعامة يف السنة النبوية املطهرة ملنع وقوع اجلرمية" ألقي ونشر ضمن أع"املبادئ الوقائية ا -

 .26/4/2012-25 غتاريخ -جامعة غدداد -، املنعقد يف كلية العلوم اإلسالميةالسادس

" نشر مبجلة يَث النبويِة الشريفِةالَعالَقُة َغْيَن اإلِيَماِن والَعَمِل، وأثرها َعلى التنميِة اهلادفِة؛ من ِخالِل األحاد" -

 اجلامعة العراقية.

 ، نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالميةتراجع الدرس احَلِديِثي يف كليات العلوم الشرعية؛)األسباب واملقرتحات( -

 .2013/ 30/6/ جامعة غدداد غتاريخ (34العدد )

َتصنيُف: الشَّيخ امُلْسِند؛ أمحد غن َعبد الَفتَّاح  - والسَّالِمرسالة يف: "َفْتُح السَّالم مَبا َيَتَعلَُّق غالَتْشِميِت )" -

/ جامعة (32العدد ) نشر مبجلة كلية العلوم اإلسالمية (ودراسة حتقيق/ هة"1181امَللوي الشافعي امِلصريُّ "ت

  .2012/ 31/12غدداد غتاريخ 

ضمن أعمال الندوة العلمية )اضاءات حول  "االستشراف اإلجياغي للمستقبل يف السنة النبوية املطهرة" ألقي ونشر -

غتاريخ  -جامعة غدداد -يف كلية العلوم اإلسالمية ةشخصية الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم(، املنعقد

17/3/2013. 

املؤمتر  "َترسيُخ امَلنَهج القرآني يف َشخِصّيِة امُلسِلم؛ ِمن ِخالِل األَحاديث النَبويِّة امُلَطهَّرة" القي ونشر ضمن أعمال -

 التصور -خصية اإلنسانية وتنميتهاالعلمي الثامن؛ غعنوان: عنوان املؤمتر: )املنهج القرآني يف غناء الش

 .2014 -4 -24-23جامعة غدداد غتاريخ: العلوم اإلسالمية/ املنعقد يف كلية واملعطيات(
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ة" القي ونشر ضمن أعمال املؤمتر اديث النََّبويَِّة اُلمَطهََّرالتأصيُل النََّبوّي يف َذمِّ الُدلوِّ والتََّطرُِّف؛ ِمن ِخالِل األَح" -

، )ظاهرة الدلو والتطرف وأثرها على اجملتمع( :غعنوان، الفكري األول الذي أقامته دائرة البحوث والدراسات

 .2015/ 24/2يف ديوان الوقف السين غبدداد غتاريخ 

مبؤمتر كلية العلوم  َماِعي يف السُّنَّة النََّبويَّة امُلَطهََّرِة(.شاركت غبحث غعنوان: )تأسيُس أواصَر الرتاغِط االجِت -

السنوي العلمي التاسع، املوسوم غة: )التوافق اجملتمعي والتوائم املدني يف املنظور  -جامعة غدداد -اإلسالمية

 .2015نيسان  -16 -15اإلسالمي غني النظرية والتطبيق( املنعقد غالكلية نفسها غتاريخ 

يف  َوَقَفاٌت َعلى َتْحِقيِق امَلخُطوَطاِت يف اجَلاِمَعاِت الِعراِقيَِّة؛ الَواِقُع وامَلأُمول(: )شاركت غبحث غعنوان -

املؤمتر السنوي الدولي الثاني حلفظ الرتاث املخطوط واحيائه، والذي أقامته العتبة العباسية املقدسة 

 م.2015من شهر تشرين األول سنة  5-4للمدة من 

نشر مبجلة  مناذج تطبيقية( حبث –توازن واالعتدال يف التعامل مع الظامل واملظلوم يف السنة النبوية املطهرة )ال -

  .2017/حزيران/ 29( اجلزء االول/ جامعة غدداد غتاريخ 50كلية العلوم اإلسالمية العدد )

، وفتح السالم دراسة وحتقيق لرساليت: حتسني الطرق والوجوه ملرعي الكرمي -كتاب ضم رسالتني -

يف  2016ُطِبَع ونشر يف عام مبا يتعلق غالتشميت والسالم ألمحد غن عبد الفتاح امللوي املصري، 

 غدداد. -مجعية احلديث العلمية غبدداد غدار الفجر

ُضها يف "أْرَغُعوَن َحديثًا َغْعُضَها يف َفْضِل الصالِة َعلى النَّيب َصلى اهلُل َعليِه َوَسلَّم، وَغعدراسة وحتقيق  -

َجَمَعَها الَعبُد الفقري؛ ُسليماُن غن َطه األكَراِشي  َفضِل اجِلَهاد، وَغعُضَها يف َفضِل ُقْل ُهَو اهلُل أَحد"

جملة آداب الفراهيدي تصدر عن كلية اآلداب جبامعة ، هة(1199العبَّاسي احُلَسيين الشافعي )ت

 .2018( كانون الثاني 32تكريت/ اجمللد الثاني/ العدد )

التوازن واالعتدال يف التعامل مع الظامل واملظلوم يف السنة النبوية املطهرة "مناذج تطبيقية"، جملة كلية  -

 29( اجلزء األول/ 50العلوم االسالمية، تصدرها كلية العلوم االسالمية جبامعة غدداد/ العدد )

 .2017حزيران 

 َلاِة َوَماِنِع الزََّكاِة واألمر ِغامَلعرُوف والنَّهي َعن امُلنَكرأرَغُعوَن َحِديًثا ِفي: َتاِرك الصَّدراسة وحتقيق رسالة ] -

لالماِم امُلحدِّث، جنم الدين حممد غن أمحد غن علي، السكندري املصري الديطي  والَوِصيَّة ِغاجلاِر[

اجمللة األردنية يف الدراسات االسالمية، تصدر غدعم من صندوق دعم البحث العلمي يف ، هة"984"ت

االردن، ومقرها يف جامعة آل البيت غاالردن، اجمللد  –ة التعليم العالي والبحث العلمي يف عمان وزار

 .2017( تشرين األول 4( العدد )13)

م  جملة العلوم 2018( سنة 19مجع ودراسة، العدد ) -مرويات االحوال املنهي عن الصالة فيها -

 .العراقيةاالسالمية، تصدرها كلية العلوم االسالمية غاجلامعة 

، نشر مبجلة "اخلزانة" اليت َوَقَفاٌت َعلى َتْحِقيِق امَلخُطوَطاِت يف اجَلاِمَعاِت الِعراِقيَِّة؛ الَواِقُع وامَلأُمول -

 م.2017تصدرها العتبة العباسية يف كرغالء املقدسة، العدد الثاني/ كانون االول سنة 
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دراسة  –هة( 498نيف: أغي علي اجلياني )تهة( ؛ تص275ت -)كتاب تسمية شيوخ أغي داود السجستاني  -

 املاجستري( رسالةوحتقيق  )

هة(؛ انتخاب: أمحد غن حممد أغو 500)كتاب الطيوريات( للمبارك غن عبد اجلبار اغن الطيوري البددادي )ت -

 .طروحة الدكتوراه(ادراسة وحتقيق ) –هة( 576طاهر السِّلفي )ت

 فية عاملية.التقديم لكتب منشورة يف مراكز علمية وثقا -

 اشرف على العديد من األطاريح والرسائل العلمية؛ وناقش الكثري منها، يف اجلامعات العراقية.

 :مقاالت علمية منشورة يف غعض الصحف واجملالت

العدد  –إشارات أمحد غن ماجد املالحية؛ )مقال مطول نشر يف جريدة اخلليج يف اإلمارات العرغية املتحدة  -

 م.2002يونيو  24هة/ 1423رغيع الثاني/  13االثنني/  8436

على شكل سلسلة يف  واملطبوعات القدمية أرغع مقاالت لبعض نفائس الكتبجريدة البيان اإلماراتية نشرت غها  -

 م(.2005 -هة1426شهر رمضان املبارك يف عام )

قنوات تلفزيونية  العرغي على ثالثةوعمل مثانية لقاءات تلفزيونية مت فيها احلديث عن الرتاث اإلسالمي  -

 يف تركمانستان.

 املؤمترات والندوات:

 املشاركة يف ثالثة مؤمترات عقدت يف دولة تركمانستان وقد ذكرت يف أعاله. -1

 –دغي  -دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث – "القاضي عبد الوهاب البددادي"مؤمتر  -2

 .2003سنة 

دغي  –كلية الدراسات اإلسالمية والعرغية  -واقع وآفاق ث""علوم احلديندوة علمية دولية غعنوان:  -3

 .2003سنة  –

كلية الدراسات اإلسالمية  -"القيم احلضارية يف السنة النبوية"الندوة الدولية العلمية الثالثة حول:  -4

 .25/4/2007-22 -دغي -والعرغية

األمري عبد احملسن غن جلوي  مركز  املشاركة واملداخلة يف الكثري من الندوات العلمية اليت عقدت يف -5

 .الشارقة –للبحوث والدراسات 

جامعة  -والعلوم كلية آلداب –هة "14حتى  10قرن مطلع اليج العرغي منذ موانئ اخلل"مؤمتر  -6

 م.2006نوفمرب  -9-8 -الشارقة

 مؤمترات عقدت يف غيت احلكمة جبامعة غدداد. املشاركة يف ثالث -7

 مية يف كلية العلوم االسالمية جبامعة غدداد.املشاركة غبحوث يف ستة مؤمترات عل -8

 املشاركة غبحوث علمية يف عدة جامعات  ومراكز حبثية يف العراق.  -9

 : والقاء احملاضرات العلمية الدورات التدريبيةالقيام غ
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غعنوان "مهارات حتقيق املخطوطات" يف "مركز األمري عبد احملسن غن جلوي للدراسات كاملة قمت غعمل دورة  -

 .2008-27-26العرغية املتحدة؛ من  اإلمارات –بحوث اإلسالمية" غالشارقة وال

ألقيت حماضرتني يف "الدورة التأهيلية الثانية يف حتقيق املخطوطات" اليت عقدت يف مركز مجعة املاجد للثقافة  -

الدورة  ، كما قمت غالعمل التطبيقي للربنامج العملي غالكامل يف31/3/2011 -20والرتاث غدغي غتاريخ "

 ملدة مخسة أيام متتالية يف القسم الثاني من الدورة )القسم العملي(.

ألقيت حماضرة يف "الدورة التأهيلية الثالثة يف حتقيق املخطوطات" اليت عقدت يف مركز مجعة املاجد للثقافة  -

 .15/3/2012 -3والرتاث غدغي غتاريخ "

يف كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة وط لدرض حتقيقه( ألقيت حماضرة علمية غعنوان: )أساسيات اختيار املخط -

 .2013/ 2/ 27غدداد غتاريخ 

 )اسس حتقيق املخطوطات(، يف اجملمع الفقهي العراقي. :غعنوانملدة ثالثة أيام ية كاملة دورة علمعمل  -

ات يف قمت غعمل دورة كاملة غعنوان "مناهج البحث العلمي وحتقيق املخطوطات" يف "مركز البحوث والدراس -

 .2016/ 11غتاريخ ملدة ثالثة أيام يف شهر الوقف السين غبدداد"  –دائرة التعليم االسالمي 

 .4/1/2017غتاريخ  ألقيت حماضرة غعنوان: "حتقيق املخطوطات وحفظها" يف جامعيت األنبار والفلوجة -

 املشاركة يف الدورات التدريبية: 

من  –دغي  –مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث  –ت واملعلومات الدورة التأسيسية األوىل يف املكتباشاركت يف  -

 .2004 -1 -5لداية  2003 -6-12

 الدورات التدريبية اآلتية:شاركت يف  -

 غناء فرق العمل. *      

 الفعال. االتصالمهارات  *      

 التخطيط اإلجياغي للحياة.  *      

ملدة شهر كامل متواصل  –دغي  –عة املاجد للثقافة والرتاث يف مركز مجعقدت  مجيع الدورات يف أعاله        

 .2006-8-31 حتى 2006-8-2من 

 .2007-4-10يف تاريخ  -دغي -شاركت يف دورة "الذكاءات املتعددة"  -

  .2007-5-5يف تاريخ  -دغي–شاركت يف دورة "متتع غاإلغداع يف احلياة والعمل"  -

   .2007-5-29تاريخ يف  -دغي –شاركت يف دورة "إدارة التديري" -

 .2007-6-18يف تاريخ  -دغي –"كيف تدير رئيسك يف العملشاركت يف دورة " -

  .2007-7-3يف تاريخ  -دغي–ساليب التحفيز الوظيفي" شاركت يف دورة "أ -

-29ولداية  28من تاريخ  -دغي –شاركت يف دورة "اإلغداع يف حل مشكالت العمل واختاذ القرارات"  -

8-2007.  

 .2008-1-23يف تاريخ  -دغي –دورة "إدارة الوقت"شاركت يف  -
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-1-30حتى  2008-1 - 28يف تاريخ  -دغي –شاركت يف دورة "الوالء املؤسسي والرضا الوظيفي" -

2008. 

-6-3حتى  2009-6 - 2يف تاريخ  -دغي –شاركت يف دورة "إدارة الوقت على الطريقة الياغانية" -

2009. 

يف تاريخ   -دغي –جتماعية عن طريق املاء والنبات واحلامض النووي"شاركت يف دورة "تعزيز العالقات اال -

30-6-2009 

 .2009-7-25و  18يف تاريخ   -دغي –شاركت يف دورة "ضدوط العمل وتأثريها على اإلنتاجية" -

 .2011-6-4يف تاريخ  –دغي  –شاركت يف دورة "إدارة املعرفة"  -

-6-18يف تاريخ  –دغي  –ية وانتهاك اخلصوصية" شاركت يف دورة "تكنولوجيا املعلومات غني الرفاه -

2011. 

 .2011\ -7-16يف تاريخ  –دغي  –شاركت يف دورة "القيادة الفعالة والتميز املهين"  -

 .2011-7-23يف تاريخ  –دغي  –شاركت يف دورة "إتيكيت اللباقة واحلوار"  -

 .2012-2-25يف تاريخ  –دغي  –في" طالعا شاركت يف دورة "الذكاء -

  .ت يف العديد من دورات احلاسوبركشا -


