
 c v -السيرة العلمية 

 : ا.م.د. دمحم سراج الدين قحطان حمدان الراوي االسم

 العراق –/ االنبار 0791-8-5: تاريخ الميالد

 : تدريسي في كلية العلوم االسالمية / جامعة بغدادمكان العمل

 : استاذ مساعدللقب العلميا

 الشهادات العلمية:

في العلوم االسالمية تخصص اصول الدين في العام  حاصل على شهادة البكلوريوس
 م3112-3112الدراسي 

حاصل على شهادة الماجستير واللقب العلمي )مدرس مساعد( في اصول الدين 
م , عنوان الرسالة : )اصول 3119تخصص الحديث النبوي الشريف في العام 

 وتحقيق( دراسة-االحكام الجامع المعروف باصول االحكام في الحالل والحرام

حاصل على شهادة الدكتوراه واللقب العلمي )مدرس( في اصول الدين تخصص 
م, عنوان االطروحة : )احكام الحافظ ابن حجر 3103الحديث النبوي في العام 

 دراسة نقدية( -العسقالني على الحديث في كتاب فتح الباري 

في للبحوث  عد نشرهب م3105حاصل على اللقب العلمي ) استاذ مساعد ( في عام 
 عدة مجالت محكمة.

 البحوث المنشورة:

الحكمة في الحوار في ضوء القران الكريم والسنة المطهرة / مجلة كلية العلوم  -
 م.3102االسالمية 



 -تطبيقات نبوية لمنهج القران الكريم في حماية المجتمع من االنحرافات -
/ مجلة المؤتمر العلمي لكلية العلوم االسالمية  الكذب والسرقة انموذجا

 م.3102
الرحلة عند المحدثين ورواية االمام الدارقطني عن مشائخ االمصار في كتاب  -

 م.3102دراسة تطبيقية/ مجلة الجامعة العراقية مبدأ -السنن
المنهج النبوي في نشر مبادئ العفو والتسامح بين المسلمين/ مجلة دراسات  -

 م.3102كلية العلوم االسالمية جامعة كربالء –صرة اسالمية معا

 :الكتب المطبوعة

كتاب اصول االحكام الجامع المعروف باصول االحكام في الحالل والحرام لالمام 
 3105بيروت –دار ابن حزم  –احمد بن سليمان المتوكل 

 التقويم واالشراف العلمي:

 –اشرف على عدد من طلبة الماجستير والدكتوراه في كلية العلوم االسالمية  -
 جامعة بغداد.

 سات االولية لمشاريع بحوث التخرج.ااشرف على عدد كبير من طلبة الدر  -
الدكتوراه في كليات العلوم  ناقش عدد من رسائل الماجستير واطاريح -

 االسالمية في كل من : جامعة بغداد, الجامعة العراقية, وكلية االمام الكاظم.
قوم علميا عدد من الرسائل واالطاريح والبحوث العلمية المسندة من قبل وزارة  -

معة , وجامعة بغداد, والجامعة العراقية, وجاوالبحث العلمي التعليم العالي
جامعة -االمام االعظم, والمجلة العلمية لكلية العلوم االسالميةالكوفة, وكلية 

  بغداد.


