
  

  عبدالقادر دمحم محمود سالمة:   الرباعي االسم

  ١٠/٢/١٩٦٣:  الموالید

  dr.salmr5@gmail.com:  االیمیل

  ٠٧٧٠٥٩٠٧٠٩٢:  الھاتف رقم

  

  :  العلمیة الشھادات

  ١٩٨٦ الموصل جامعة/  تاریخ آداب بكالوریوس

  ٢٦/١/٢٠٠٩ اسالمي تاریخ/ آداب:  الماجستیر

  ١٧/٢/٢٠١٣/  اسالمي تاریخ/  آداب:  الدكتوراة

  

  تاریخھا           : العلمیة األلقاب

  ٢٥/٣/٢٠٠٩:        مساعد مدرس

  ٤/٣/٢٠١٣:                   مدرس

  ١٦/٤/٢٠١٩:          مساعد استاذ

  ١٩٨٦/ ٩ /١٦:    تعیین أول تاریخ

  ٢٠٠٥ /١٢ /١:       التعیین إعادة
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  :  اإلداریة المناصب

  ٢٠٠٩/٢٠١١ للسنوات المركزیة المكتبة في الجامعي ءاألدا وحدة مسؤولة_١

  ١٠/٩/٢٠١٣ بتاریخ ٩/٣/٢٠٣٣ العدد ذي بالكتاب السیرة قسم مقررة_ ٢

 كلیة في الجامعي واألداء دةالجو ضمان شعبة ضمن الجامعي االداء تقویم وحدة مسؤولة_ ٣
  ٥/٣/٢٠١٨ بتاریخ ٧٤٨_٩/٨ العدد الكتاب في االسالمیة العلوم

  

  

  :  التدریبیة اتالدور

ً  سنة لمدة التمریض ممارسة دورة_ ١  اإلداري األمر بموجب ١/١٢/١٩٨٦ من اعتبارا
  .٥/١٢/١٩٨٧ ولغایة ٢/١٢/١٩٨٦ في ٩/١١/١٨٣٦ المرقم

  .مرتین وتصنیف فھرسة/ مكتبات دورة_٢

  .٢٠٠٦ انكلیزیة لغة كفاءة_ ٣

  .٢٠٠٥ حاسبة دورة_ ٤

  .٢٠٠٩ حاسبة دورة_٥

  .الجدد للمدرسین التأھیلیة ١٢٠ الدورة رقم ، ٢٠٠٩ تدریسال صالحیة دورة_٦

  .٢٠١٨ العربیة اللغة سالمة دورة_ ٧

  .١٣/١٥/١/٢٠١٩ المخطوطات تحقیق دورة_٨

  

  :  العلمي النشاط

  : المنشورة الكتب

  

  .لبنان/ العلمیة الكتب دار/ الناشر/ وتفسیرھا النبویة السیرة تدوین في خلدون ابن منھجیة_١

 والمعطیات المنھج دراسة_  ھ ٩٢٠ت_ للسخاوي الشریفة المدینة تاریخ في اللطیفة ةالتحف_ ٢
  .الموصل/ بشار ٲكرم مكتبة/ الناشر/ الحضاریة

  



  : المنشورة البحوث

 الوسیط( كتاب النبویة السیرة كتابة في العلمیة وجھوده المالح یحي ھاشم الدكتور االستاذ_ ١
ً )  النبویة السیرة في   .انموذجا

  .الموصل جامعة/  االسالمیة العلوم كلیة مجلة/  المجلة سما

  .الھجري العاشر القرن حتى االسالمیة التاریخیة المؤلفات في المنورة المدینة_ ٢

  .الموصل جامعة/ االسالمیة العلوم كلیة مجلة

/  ھ٧٦٩ ت فرحون بن)  المجاور وتعزیة المشاور نصیحة(  كتاب في الخدام شیوخ_ ٣
  .االنسانیة للدراسات كركوك جامعة مجلة ، م١٣٧٦

 مجلة  واالقتصادي، االداري والتنوع الوحدة عناصر في دراسة والموحدون المرابطون_ ٤
  .الموصل جامعة/ اآلداب كلیة/ الرافدین آداب

  

  

  :كتب الشكر

  ١٩٩٦/  ٩/ ٤ في ٩١٠/ش  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب_ ١

  ٢٠٠٦/   ٢/  ٧ في/ ٤٠٧/  ٣/ ٩ المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب_٢

  ٢٠٠٦/  ٦/ ٢٥ في ١٠٧٩/  ٣/ ٩ المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب_ ٣

  ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢١ في ٢١٦٠٥/ ١٠/ ٩ المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب_٤

  ٢٠١٠/  ٤/  ١٢ في/  ٣٠٧ المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب_٥

  ٢٠١٠/ ١٠/  ٣ في ١٥١٥/  ٣/  ٩ المرقم االداري االمر جببمو شكر كتاب_ ٦

  ٩/١/٢٠٢٠١٢في / ٧/١٨   المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٧

   ٢/٦/٢٠١٣في / ٩/٣/١٤٤٥ المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٨

  ٢٣/١٠/٢٠١٣في  ٩/٣/٢٥٤١  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٩

  ٢٩/٥/٢٠١٤في  ٩/٣/١١٨٥  المرقم االداري االمر ببموج شكر كتاب _١٠

  ٢٧/٣/٢٠١٨في  ٩/٣/٩٧٩  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _١١

  ٢٢/٤/٢٠١٨في  ٩/٣/١٢١٦  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _١٢



  ٢١/١١/٢٠١٨في  ٩/٣/٢٠١١  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _١٣

  ٣/١/٢٠١٩في  ٩/٣/١٦  المرقم االداري مراال بموجب شكر كتاب _١٤

  ٢٣/١/٢٠١٩في  ٩/٣/١٨٣  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _١٥

  ٢٧/١/٢٠١٩في  ٩/٣/١٩٦  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _١٦

  ٢٧/١/٢٠١٨في  ٩/٣/٣٠٧٣  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _١٧

   ٣١/١٢/٢٠١٨في  ٩/٣/٢٦٩٤٣  المرقم رياالدا االمر بموجب شكر كتاب _١٨

  من رئیس الجامعة 

  ٨/٥/٢٠١٩في  ٩/٣/٩٦٧  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _١٩

بمناسبة  ١٢/٥/٢٠١٩في  ٩/٣/١٠٠٥  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٢٠
  الحصول على لقب استاذ مساعد

  ٢٧/٥/٢٠١٩في  ٩/٣/١٠٩٥  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٢١

  ٢٤/٦/٢٠١٩في  ٩/٣/١٢٧٦  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٢٢

  ١١/١٢/٢٠١٧في  ٩/٣/٦٥٦  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٢٣

  ١/٨/٢٠١٧في  ٩/٣/٢٤٥  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٢٤

  ١/٨/٢٠١٧ي ف ٩/٣/٢٤٦  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٢٥

  ١٩/٥/٢٠١٤في  ٩/٣/٣٧٦٢  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٢٦

من جامعة اربیل  ٢٢/٥/٢٠١٤في  ١٥٢/ ٣/٤  المرقم االداري االمر بموجب شكر كتاب _٢٧
  .بمناسبة اھداء كتاب لمكتبة الجامعة

  

  

  

  :  تقدیریة شھادات على والحصول العلمیة المشاركات

  

 علماء دور( شعار تحت المنعقد االسالمیة العلوم لكلیة الثالث العلمي ؤتمرالم في المشاركة_١
(  البحث عنوان ، ٢٠١٣-٤-٢٢ في)  العشرین القرن خالل واالصالح الدعوة في الموصل



 السیرة في الوسیط كتاب(  النبویة السیرة كتابة في العلمیة وجھوده المالح یحیي ھاشم الدكتور
  ). انموذجا)  النبویة

 والمؤسسات االسالمیة العلوم كلیات(  الموسومة االسالمیة العلوم كلیة ندوة في المشاركة_ ٢
 المرٲة دور( بعنوان العمل ورقة وكانت).  والمجتمع بالفرد النھوض في ودورھا التعلیمیة
  .٢٠١٧- ١١- ٢٩ في ،) التعلیمیة المؤسسات في المسلمة

 الموسومة واصولھ الفقھ قسم/ االسالمیة العلوم كلیة ااقامتھ التي العلمیة الندوة في المشاركة_ ٣
 مقاصد:(  العمل ورقة وكانت)  والعمران االنسان بناء في واثرھا االسالمیة الشریعة مقاصد:( 

  .٢٠١٨- ٤- ١٧ بتاریخ)  خلدون ابن عند الشرعیة العمران

 وعلومھ الحدیة مقس/ االسالمیة العلوم كلیة اقامتھا التي العلمیة الندوة في المشاركة_ ٤
 العمل ورقة وكانت ٢٠١٨-٤- ١٨ بتاریخ  ،)ومعالجتھ وآثاره أنواعھ ، اإلدمان: ( والموسومة

  ).وعالجھ  ونتائجھ، أسبابھ ، اإللكترونیة اإلدمان(  بعنوان

  

 بتاریخ ، التاریخ قسم/  األساسیة التربیة كلیة أقامتھا التي الثانیة العلمیة الندوة في المشاركة_ ٥
 دور:(  بعنوان العمل ورقة وكانت)  المجتمع بناء في المرأة دور( والموسومة ٢٠١٨-٤-٥

  ). التعلیم في أةالمر

 العلوم كلیة مع والدراسات للبحوث وعي مركز أقامھا التي العلمیة الندوة في المشاركة_٦
 بتاریخ)  البریة خیر سیرة في وحدیثیة قرآنیة ٳشارات:(  بعنوان الموصل جامعة في االسالمیة

  ) . القرآن آیات في الرحمن حبیب سیرة(  البحث عنوان وكان  ،٢٠١٨- ١٢-٣

 والتي والدراسات للبحوث وعي مركز في المنعقدة الدورة يف مشاركة شھادة على الحصول_ ٧
  ٢٠١٩_١_١٥_١٣ بتاریخ)  وٲصولھ النصوص لتحقیق االمثل المنھج:(  بعنوان كانت

:  الموسومة الشریعة قسم/  االسالمیة العلوم كلیة اقامتھا التي میةالعل الندوة في المشاركة_ ٨
 وأھمیتھا الزكاة:(  بعنوان العمل ورقة ،وكانت) المجتمع خدمة في ودورھا االسالمیة الشریعة(

ً  اقتصادیا االسالمي للمجتمع   .٢٠١٩-٣-١٣ بتاریخ)  واجتماعیا

 كلیة مع التعاونب القدرات وبناء اراتلالستش وعي مركز اقامھا التي الندوة في المشاركة_٩
 واالمن السلم ارساء في واثرھا النبویة السیرة(  بعنوان الموصل جامعة/  االسالمیة العلوم

 المدینة دستور االخرى الدیانات مع التعامل في النبوي المنھج:( البحث عنوان وكان ،)المجتمعي
 ً   .٢٠١٩-٤-٢٤ بتاریخ) انموذجا

  

  

  : ٢٠١٩_٢٠١٧ سنة من فیھا مشاركةال العلمیة اللجنة

  .٢٠١٧/ ١٢/  ٢٨ بتاریخ ١٠٩٦/  ١٣/ ٩ المرقم بالكتاب التخرج لبحوث السیمنار لجنة_١



 بتاریخ ٩٢٩/  ١٣/  ٩ الكتاب في الكلیة اقسام في)  الكارتات( الدرجات بطاقات تدقیق لجنة_٢
٢٠١٨/  ٣/  ٢٠  

/  ٩/ ٣٠ بتاریخ ٢٣١٩/  ٣/  ٩ مرق الكتاب وعلومھ الحدیث قسم في االرشاد لجنة_ ٣
٢٠١٨ .  

  .٢٠١٨/  ٩/  ٣٠ بتاریخ ٢٣١٦/  ١٣/  ٩ الكتاب الحدیث قسم في الطلبة استقبال لجنة_ ٤

/  ٩/  ٣٠ بتاریخ ٢٣١٧/  ١٣/  ٩ الكتاب رقم. وعلومھ الحدیث قسم في االمتحانیة الجنة_ ٥
٢٠١٨.  

  .٢٠١٨/  ١١/  ٨ بتاریخ ٢٣٧٢/  ١٣/  ٩ الكتاب  الكلیة في المركزیة االرشاد لجنة_ ٦

  .٢٠١٨/  ١/ ٨ بتاریخ ٨/ ٨/ ٩ الكتاب رقم الكلیة في التربوي االرشاد لجنة_ ٧

/  ٤/  ١ بتاریخ ٢ الكتاب رقم الكلیة في وعلومھ القسم في التخرج بحوث استالن لجنة_ ٨
٢٠١٩.  

  .٢٠١٩/  ٤/  ٣٠ بتاریخ ٩٢٤/  ١٣/  ٩ العدد الكلیة في المعارض ٳقامة لجنة_٩

 بتاریخ ٩٥٦/  ١٣/  ٩ الكتاب رقم وعلومھ الحدیث لقسم الدراسیة المقررات وضع لجنة_١٠
٢٠١٩/  ٥/ ٧.  

  

  

  : فیھا المشاركة العلمیة اللجان

  

 ،١٣/٩/٢٠١٧ بتاریخ ٢٦٣ الكتاب رقم/ ٢٠١٧_٢٠١٦ الدراسي للعام االمتحانیة اللجنة_ ١
  السیرة لقسم

  .٢٠١٧/ ٩/ ٢٤ بتاریخ ٥٤/ ٣٣/ ٩ رقم السیرة قسم في االمتحانیة اللجنة_٢

  .٢٠١٧/ ١١/ ٢ بتاریخ ،٣٠١/ ١٣/ ٩ الكتاب رقم الحدیث قسم في االمتحانیة اللجنة_٣

  ٢٠١٨/  ١/ ٣ بتاریخ ٤٣/ ١٣/ ٩ الكتاب في وعلومھ الحدیث قسم في االمتحانیة اللجنة_ ٤

 بتاریخ ٧٥/ ١٣/ ٩ لكتابا رقم وعلومھ الحدیث لقسم الكلیة في الجدد الطلبة استقبال لجنة_ ٥
٢٠١٨/ ١/ ٨.  

/ ١/ ٨ بتاریخ ٧٦/ ١٣/ ٩ الكتاب رقم  وعلومھ الحدیث قسم في المستمر التعلیم لجنة_٦
٢٠١٨.  

  ٢٠١٨/ ١/ ١٥ بتاریخ ١٥٢/ ١٣/ ٩ العدد وعلومھ الحدیث قسم في العلمیة اللجنة_٧



/ ١٥ بتاریخ ١٤٨/ ١٣/ ٩ الكتاب رقم وعلومھ الحدیث لقسم الكلیة في الثقافي النشاط لجنة_ ٨
٢٠١٨/ ١.  

 ١٥١/ ١٣/ ٩ الكتاب رقم وعلومھ الحدیث لثسم الكلیة في التخرج لبحوث نار السیم لجنة_ ٩
  .٢٠١٨/ ١/ ١٥ بتاریخ

  

  

  

  
  :٢٠١٨/  ٢٠١٧ لسنة الطلبة بحوث على االشراف

  

  ٢٠١٨/ ٢٠١٧سنة     
  عنوان البحث   اسم الطالب 

  االسالم في نزلتھوم ھریرة ابو  ابراھیم محمود خالد
  عبد الرحمن بن عوف  عبدهللا محمود عدنان ابراھیم  ، دمحم فارس

  ٢٠١٩/ ٢٠١٨لسنة     
  العلمیة وحیاتھ سیرتھ انس بن مالك االمام          حسن منى غالب،  اسراء

  العلمیة وحیاتھ سیرتھ االشعري موسى ابو  حمید علي محمود
  واحكامھا انواعھا االسالم في كاةالز  خلیل علي ایمن حسین ،  حسن مختار

  

  

  

  : النشاطات والمشاركات في المحاضرات والورش 

ضمن نشاطات شعبة التعلیم المستمر في كلیة العلوم االسالمیة اقمنا محاضرة بعنوان منھج _ ١
  .٢٦/١٢/٢٠١٧بتاریخ  ٤البحث العلمي للمرحلة الرابعة ، رقم الكتاب 

  

، رقم الكتاب ) الغارة على العالم االسالمي (محاضرة بعنوان شعبة التعلیم المستمر اقمت _٢
  .٢/٥/٢٠١٩بتاریخ  ١٠

، رقم  ١٥/٤/٢٠١٩بتاریخ ) المقررات الدراسیة(المشاركة في ورشة العمل الموسومة _ ٣
  .٢٠١٩/ ٢١/٤بتاریخ  ٤٨الكتاب 



السیرة النبویة ( بعنوان المشاركة في الندوة العلمیة التي اقامتھا كلیة العلوم االسالمیة _ ٤
رقم كتاب المشاركة  ٢٤/٤/٢٠١٩بتاریخ  ) وأثرھا في ارساء السلم واالمن المجتمعي 

  .٢٩/٤/٢٠١٩بتاریخ  ٩/٣/٩٠٧

بتاریخ  ٩/٣/٩٣٥رقم الكتاب  ٢٨/٤/٢٠١٩المشاركة في زیارة میدانیة لدار االیتام بتاریخ _ ٥
  .خدمة مجتمع /  ٥/٥/٢٠١٩

رقم  ٢٧/٥/٢٠١٩بتاریخ تصب في خدمة المجتمع  لدار االیتام  المشاركة في زیارة میدانیة _٦
   ١٢/٦/٢٠١٩بتاریخ  ٩/٨٢/١١٥٦كتاب المشاركة 

التي أقامتھا منصة ارید للباحثین الناطقین باللغة العربیة بتاریخ  المشاركة في الندوة العلمیة_ ٧
  . ٢٠/٦/٢٠١٩بتاریخ  ١٥/٥/١٢٥٩
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