
 السٌرة الذاتٌة

 

 أحمد عبد الجبار علً غناوي الزهٌري أ.د االسم : 

  5791بغداد  :  مٌالد تارٌخ ال

 متزوجالحالة الزوجٌة : 

  مسلم :الدٌانة 

 عراقً الجنسٌة : 

  استاذ جامعًالوظٌفة : 

وزارة التعلٌم العالً والبحث /  كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة بغدادمكان العمل : 

 العلمً .

 اسالمٌة  علوم فلسفةعام : التخصص ال

 الحدٌث النبوي الشرٌف وعلومه .  التخصص الدقٌق :

 استاذ  : العلمً اللقب 

  سنة . 51الخدمة الجامعٌة : 

  59957711771الهاتف : 

 ahmed.ali@coisuobadad.edu.iqالبرٌد اإللكترونً : 

 

 

 

 

 

 



 اوالً: المؤهالت العلمٌة : 

 الجهة المانحة التخصص الدقٌق  التخصص العام  تارٌخها  الشهادة 

 بغداد اصول الدين  علوم اسالمية  9116 البكالوريوس

الحديث النبوي  فلسفة اصول الدين  0229 الماجستير 
 الشريف وعلومه

 جامعة بغداد 

الحديث النبوي  فلسفة اصول الدين  0222 الدكتوراه 
 الشريف وعلومه

 جامعة بغداد 

 

 ثانٌاً : التدرج الوظٌفً :

 . 2552تارٌخ التعٌٌن : 

 .2552تارٌخ الحصول على لقب مدرس مساعد : 

 .2551تارٌخ الحصول على لقب مدرس : 

 .2552تارٌخ الحصول على لقب استاذ مساعد : 

 . 2551تارٌخ الحصول على لقب استاذ : 

 ثالثاً : المناصب التً تم شغلها :

 .2551 – 2557مقرر قسم التربٌة االسالمٌة فً كلٌة التربٌة االساسٌة من  -5

  2552-- 2552مقرر قسم الشرٌعة فً كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة بغداد  -2

-- 2559مسؤول  شعبة متابعة الحرم الجامعً فً كلٌة العلوم االسالمٌة من  -7

2557 . 

 ت بتدرٌسها : : المقررات الدراسٌة  التً قم رابعاً 

 للمرحلة الثانٌة  والتالوة والحفظ  مصطلح الحدٌث

 مناهج المحدثٌن للمرحلة الثالثة 

 احادٌث االحكام  للمرحلة الرابعة 

 سنوات  55التدرٌس فً الدراسات العلٌا لكثر من  

   ماجستٌر والتخرٌج ( لمرحلة  الرجال الحدٌث مادة ) 



 . دكتوراهلمرحلة ال ( مناهج المحدثٌنمادة )

   . دكتوراه( لمرحلة  ال اسانٌد وعللمادة )

 : انشطة علمٌة اخرى :  خامساً 

ة الرابعة حتى نهاٌة بحث نخرج لطلبة المرحل 555االشراف على اكثر من 

2557  

 /  اطروحة دكتوراه .2/ رسالة ماجستٌر ,  2االشراف على اكثر 

وإطارٌح للدكتوراه , فً الة , منها رسائل للماجستٌر رس555ناقشت اكثر من 

مختلف الجامعات العراقٌة )جامعة بغداد , الجامعة المستنصرٌة , الجامعة العراقٌة 

, كلٌة االمام , جامعة الكوفة , جامعة كربالء , جامعة االنبار , جامعة تكرٌت 

  .االعظم الجامعة , وكلٌة االمام الكاظم الجامعة ( 

 اطروحة دكتوراه . رسالة ماجستٌر أو  25قٌمت اكثر من

العلمٌة ) استاذ مساعد( , أو  مت بتقوٌم الكثٌر من بحوث الترقٌاتوكذلك ق

البحوث التً تنشر فً المجالت  )مدرس( لمختلف الجامعات العراقٌة , وكذلك 

 لمحكمة . االعلمٌة 

 : المؤتمرات والندوات العلمٌة التً تم المشاركة فٌها :سادسا 

المؤتمر العلمً  وهومؤتمر كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة المستنصرٌة  -5

الحاضر  استجابة, تحت شعار )االرتقاء بالنظام التربوي  2552الرابع عشر 

 . (رعاٌة الطفل فً أحادٌث الكتب الستةوتم االشتراك ببحث )واشراقة المستقبل ( 

للعام  المؤتمر العلمً االولوهو جامعة دٌالى مؤتمر كلٌة العلوم االسالمٌة /  -2

تعامل الرسول )علٌه الصالة والسالم( مع ذوي  ) , وتم االشتراك ببحث 2557

 . ( االحتٌاجات الخاصة

 مؤتمر كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة بغداد -7

 .الجامعٌٌن  األكادٌمٌٌنمؤتمر نقابة  -2

 

 



 :الندوات ورش العمل   

 التجرد واثره فً قبول االخر . -5

 ظاهرة التدخٌن والمخدرات .   -2

 مفهوم االٌجابٌة واثرها فً تماسك المجتمع  -7

 الخطاب الدٌنً واثره فً بنٌة المجتمع .  -2

 ظاهرة االلحاد . -1

ورشة تدرٌبة فً مكتب المفوضة السامٌة لحقوق االنسان بالتعاون مع مركز  -2

تشرٌن االول  21-22رة ن للفتالسلم المجتمعً فً نقابة األكادٌمٌٌن العراقٌٌ

2551 . 

 الدورات :

 دورة طرائق التدرٌس / الجامعة المستنصرٌة .  -5

 دورة الحاسبة االلكترونٌة / مقر جامعة بغداد . -2

  دورة سالمة اللغة العربٌة / مقر جامعة بغداد .  -7

 دورة فً كالس روم فً مركز ابن سٌنا .  -2

 سابعاً : عضوٌة اللجان : 

  االستشارٌة للمفردات الدراسٌة  عضو اللجنة الوزارٌة -5

 (2552-2552عضو اللجنة العلمٌة لقسم الشرٌعة للعام ) -2

 عضو لجنة السمنار للدراسات العلٌا . -7

 عضو لجنة المركز القرآنً فً جامعة بغداد  -2

 ( 2552 -2552عضو اللجنة االمتحانٌة للعام ) -1

عضو لجنة الدراسات العلٌا )وضع االسئلة والتصحٌح والمقابلة ( للطلبة  -2

   المتقدمٌن للقبول فً الدراسات العلٌا . 

 



 البحوث المنشورة : ثامناً : 

فً مجلة كلٌة التربٌة الجامعة  2559القول االمثل فً الحدٌث المرسل  -5

 المستنصرٌة .

و بحث تم االشتراك به فً المؤتمر رعاٌة الطفل فً أحادٌث الكتب الستة , وه -2

, تحت شعار )االرتقاء بالنظام التربوي أستجابة  2552العلمً الرابع عشر 

 الحاضر واشراقة المستقبل ( فً كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة المستنصرٌة .

فضل لٌلة القدر فً ضوء الحدٌث النبوي , منشور فً مجلة قبس العر بٌة  -7

 .  2557عام  57العدد 

, بحث منشور فً مجلة العلوم  حادٌث صٌام التطوع فً الكتب الستةا -2

 . 2551عام  22االسالمٌة العدد 

, تم  تعامل الرسول )علٌه الصالة والسالم( مع ذوي االحتٌاجات الخاصة -1

االشتراك به فً المؤتمر العلمً االول فً كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة دٌالى للعام 

2557  . 

النهً عن الغش فً السنة النبوٌة بحث منشور فً مجلة العلوم االسالمٌة  -2

 . 2559عام  15العدد 

ث السنن االربع , وهو بحث ٌاالكالت السائدة فً العصر النبوي فً أحاد -9

 .  2559سنة  7-79مجلة الجامعة العراقٌة مركز مبدأ العدد  منشور فً

مركز مبدأ فً الجامعة  فً الجرح والتعدٌل لحافظ أبو اسحاق الحّبال وأقوالها -1

 العراقٌة .

الرواة الذٌن قال عنهم الحافظ ابن حجر )صدوق فٌه لٌن(واخرج لهم البخاري  -7 

  فً كتابه الصحٌح . 

 تاسعاً : الكتب المؤلفة  :

وهو كتاب مؤلف مشترك مع  ضوابط الترجٌح بٌن الرواة فً االختالف عند النقاد

 .  2552وع د. عماد شمس مطب

 

 



 : كتب الشكر عاشراً : 

 2علٌم العالً والبحث العلمً عدد :كتاب شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر الت -5

 . 5كتاب شكر وتقدٌر من السٌد محافظ بغداد عدد :   -2

 .  7كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئس الجامعة عدد  -7

 .  21وتقدٌر من السٌد العمٌد عدد :كتاب شكر  -2


