
                                                                
  ذاتیةالسیرة ال

  

  الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة
  

  الراشد دمحم عبد هللاد. رائد امیر ا.  االسم
  استاذ  اللقب العلمي  دكتوراة  الشھادة

  وعلومھالحدیث   العلميالقسم   العلوم االسالمیة  الكلیة

ي الفكر التراث  التخصص العام
  التراث العربي االسالمي  التخصص الدقیق  العلمي

  raydalrashed@yahoo.com  / raydalrashed@uomosul.edu.iq  البرید االلكتروني
  

  
  الـعـلـمـیـة المؤھالت

  

  تاریخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة  الدرجـة
وسبكالوری علوم القران والتربیة   العراق    كلیة التربیة -جامعة الموصل 

 اإلسالمیة
2000 

بغداد -جامعة الدول العربیة ماجستیر ات  العراق  ثائ وال  2003 ال

بغداد -جامعة الدول العربیة دكتوراة ي  العراق  ي الع اث العل  2006 ال

  
  :الخبرات العملیة

  الزمنیةالفترة   جھة العمل  الوظیفة
  الى  من

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  مكتبة اوقاف نینوى  رئیس قسم المخطوطات
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  اوقاف نینوى  مركز البحوث والدراسات اإلسالمیةوباحث في مدیر 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اوقاف نینوى      دار العلممدیر تحریر مجلة 
  ٢٠١١  ٢٠٠٨  كلیة االداب  مدرس
  ٢٠٢١  ٢٠١١  كلیة االداب  مساعد أستاذ

  ٢٠١٧  ٢٠١٦  اآلدابكلیة   ة قسم الفلسفة في موقع برطلةن رئاسممثل ع
  ٢٠١٨  ٢٠١٧  اآلدابكلیة   فلسفةس قسم الوكیل رئی

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  اآلدابكلیة   مقرر قسم الفلسفة
  ----------  ٢٠١٨  /الجزائرجامعة عسكر  المواقف  اعد محرر في مجلةسم

  ----------  ٢٠٢١  كلیة العلوم االسالمیة    استاذ
  
  ):ة(المنشور العلمیة حوثالب

  تاریخ النشر  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث
دراسة وتحقیق (القول المختصر في أخبار 

للھیتمي).-المھدي المنتظر  
مجلة البحوث والدراسات 

 اإلسالمیة المحكمة
)١١(العدد–م ٢٠٠٧  العراق/بغداد  

المفقودة في مكتبة أوقاف طوطات مخال
یة إحصائیة)الموصل (دراسة وثائق  

)٢٦(العدد–آب  –م٢٠٠٩  العراق/الموصل مجلة دراسات موصلیة   

للمخطوطات  التخطیط البیلوغرافي
الموصل  المفقودة في مكتبة أوقاف

 (دراسة أرشیفیة)

)٣(دالعد-انحزیر -م٢٠١٠  العراق/ تكریت مجلة آداب الفراھیدي   

)١(العدد –حزیران -م٢٠١٠  العراق/كربالءمجلة دراسات إسالمیة إشكالیة الخطاب العلماني في التراث   
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كون نموذجاالعربي اإلسالمي أر العلوم  كلیةمعاصرة  
 اإلسالمیة 

علماء المسلمین  الوسطیة واالعتدال عند
ھـ)  أنموذجا.٧٥١یم الجوزیة (تابن ق  

م علالتربیة ومجلة ال )١٧(م) /٥العدد( -م٢٠١٠ العراق/الموصل   

علي ي الحسن تراجم شھیرات النساء " ألب
المالقي ًسكینة بنت الحسین أنموذجا 

 (دراسة وتحقیق)

مجلة كلیة العلوم 
 اإلسالمیة

)٥(م )١٠(العدد-م٢٠١١ العراق/الموصل  

رسالة في ذكر عدد األمعاء والمنفعة من 
وتحقیق)) (دراسة كثرتھا البن سینا  

مجلة أبحاث كلیة التربیة 
 األساسیة

١٠م)٤د(العد-تموز-م٢٠١١ العراق/الموصل  

أخبار المستفید بأخبار خالد بن الولید البن 
م) دراسة ١٥٦٣/ ھـ٩٧١الحنبلي (ت

 وتحقیق

معلالتربیة ومجلة ال )١٩(م-)٤م العدد(٢٠١٢  العراق/الموصل   

الفلسفیة عند اإلمام المالمح الفكریة و
 الغزالي في كتابھ المنقذ من الضالل

مؤتمر الفلسفة ث بحو
/دار  العراقي الخامس

ديلفراھیا  

 2012 العراق/بغداد

مصنفات المدرسین االتراك االحناف من 
 خالل كتاب طبقات الحنفیة

 2013  تركیا/موشمؤتمر المدارس الدینیة   

فضائل مدینة حمص في كتب التراث 
ساكر نموذجا.مي ابن عبي اإلسالالعر  

معلالتربیة ومجلة ال )٢٠)/م(٢العدد( -م٢٠١٣ العراق/الموصل   

في التراث العربي  المخطوطة المصاحف
 المركزیة االوقاف مكتبة االسالمي
نموذجا الموصل  

مجلة البحوث والدراسات 
 اإلسالمیة المحكمة 

)٣٣م / العدد (٢٠١٣  بغدادالعراق/  

تراث ي خدمة الالمستشرقون وجھودھم ف
المخطوط.ربي الع  

 –مجلة آداب الرافدین 
 كلیة اآلداب 

)٦٧دد (الع –م ٢٠١٣  العراق/الموصل  

في  راجم والسیرتمخطوطات التاریخ وال
األوقاف العامة في الموصل مكتبة  

 ٢٠ م/ولألاتشرین  ٢٠١٣  العراق/تكریت مجلة آداب الفراھیدي 
أ -١٠العدد   

اه المستشرقون األلمان وجھودھم تج
اإلسالمیةبیة العرطات المخطو  

مجلة كلیة العلوم 
 اإلسالمیة

) ١/١٥دد(الع –م ٢٠١٤  العراق/الموصل
)٨المجلد (  

 التصحیف المخطوطات تحقیق في مشكالت
نموذجا والتحریف  

افاق الثقافة والتراث/ 
مركز جمعة الماجد 

تراث للثقافة وال  

)٨٨العدد( –م ٢٠١٤  االمارات  

رة السی كتابةفي  منھج ابي الفداء الحموي
 النبویة

مجلة كان التاریخیة 
 علمیة محكمة

مارس السنة التاسعة  ٢٠١٦  مصر
)٣١العدد (  

مختصر كتاب الوفیات في العصر  
المنتھى في وفیات  مخطوطةالمملوكي 

 اولي النھى البن حمزة الدمشقي

افدین/ مجلة آداب الر
 اآلداب

) السنة ٧٤العدد ( ٢٠١٨  العراق/الموصل
)٤٨(  

ث تراللیة ش اإلرھابنھب عصابات داع
في مكتبة اوقاف الموصل المخطوط  

ة مجلة سومر العلمی ) ٦٤( م ٢٠١٨  بغدادالعراق/   

ألحمد بن  ھذه رسالة في حقیقة االنسان
-م) ١٧٠٥ھـ /١١١٧عبد هللا دولتي (ت

 دراسة وتحقیق

ة تكریت مجلة جامع
لعلوم اإلنسانیةل  

٦العدد٢٧المجلد م٢٠٢٠  تكریت العراق/  

بن سالم البصري  عبد هللا إجازةمخطوطة 
دراسة وتحقیق )م١٧٢٢/ھـ١١٣٤(ت  

  ٢العدد ٢٣المجلد  م٢٠٢١  العراق/الموصل مجلة العلوم االسالمیة

لشیخ دمحم بن سلیمان ترجمة امخطوطة 
دراسة  م)١٧٨٠ھـ /١١٩٤الكردي (ت

   العراق/الموصل مجلة التربیة والعلم 



حقیق  وت  
  

 الكتب المنشورة
نشرال دار عنوان الكتاب  سنة النشر 

درر ومنابت الزھر البن رأس اقل المن 
مشترك - قدراسة وتحقی مة االشبیليغن م٢٠٠٨  مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة   

القول المختصر في أخبار المھدي 
دراسة وتحقیق البن حجر الھیتميالمنتظر بیروت/  دار الكتب العلمیة  م٢٠١١   

ّقد میةة إسالم رؤیوالھد اءبنبین ال الن الموصل/ دار المیثاق   م٢٠١٠   
اخبار المستفید في اخبار خالد بن الولید 

 البن الحنبلي دراسة وتحقیق
بیروت/ ةالعلمیدار الكتب  م٢٠١٢   

االستغراب عند دمحم اركون وموقفھ من 
لفكر ل كتابھ االقران الكریم من خال

سالمي نقد واجتھاداال  

الموصل/ مطبعة االخوة  م٢٠١٢   

مخطوطات مكتبة االوقاف المركزیة  قعوا
في الموصل بین الماضي 

م) ٢٠١٠ -١٩٧٣والحاضر(  

مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة 
  بغداد/

م٢٠١٢  

مي مع فضائل حمص في التراث االسال
ة فضائل حمص المنسوبة قیق رسالتح

 البن عتیق

بیروت/  دار الكتب العلمیة م٢٠١٤   

ّقد بین البناء والھدم ر ؤیة إسالمیةالن بیروت/ دار الكتب العلمیة  م٢٠١٤   
عمان/دار غیداء   ابن سینا الطبیب م٢٠١٤   

التراث المنطقي في المغرب واالندلس 
في علم ط وظائف حقیق مخطوراسة وتد

 المنطق

عمان /دار المعتز للنشر والتوزیع  م٢٠١٦   

التاریخ فلسفة فـي دراسات الموصل/ دار المیثاق     م2020 
  

  المواد) الدراسیة التي قمت بتدریسھا:رات (المقر
  مكان التدریس  اسم المقرر (المادة)

النصوص التاریخیةدراسة وتحقیق   قسم التاریخ/ كلیة اآلداب / جامعة الموصل / 
 ماجستیر

االسالمیةالفلسفة  –منھج البحث وتحقیق المخطوطات /كلیة العلوم اإلسالميقسم العقیدة والفكر  
یرجستما /اإلسالمیة  

التاریخ  –النظم اإلسالمیة  –منھج البحث الفقھي  –منھج البحث العلمي 
 اإلسالمي.

لموصلدراسات اإلسالمیة في الل كلیة المعرفة  

 –فالسفة المشرق العربي  –علم الكالم  –دراسات في المنھج القرآني 
ق قوح –فلسفة األخالق  ––الفلسفة اإلسالمیة  –الثقافة اإلسالمیة 

نطق الصوري لما –منھج البحث  –فلسفة التاریخ  –دیمقراطیة  – إنسان
ي.فالسفة المغرب العرب –م دیالشرقي الق الفكر -التصوف اإلسالمي  –  

 جامعة الموصل / كلیة اآلداب / قسم الفلسفة

الفالسفة والمتكلمینمناھج  – منھج البحث – المنطق الصوري كر فللعقیدة واكلیة العلوم اإلسالمیة قسم ا 
المياالس  

 ورود الحدیث أسباب –االستشراق  –نقد الحدیث  –علم الرجال مبادئ 
الجرح والتعدیل -التحلیليالحدیث  –  

حدیث وعلومھإلسالمیة قسم الوم االعلكلیة   


