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 الـعـلـمـيـة  المؤهالت
 

 تخرج خ التاري  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة الدرجـة 

وس بكالوري      كلية التربية -جامعة الموصل 
 العراق 

علوم القران والتربية  

 اإلسالمية 

2000 

بغداد  -جامعة الدول العربية ماجستير   2003 الوثائق والمخطوطات  العراق  

بغداد  -جامعة الدول العربية دكتوراة   2006 التراث العلمي العربي  العراق  

 

 : الخبرات العملية
 الزمنية الفترة  جهة العمل الوظيفة 

 الى  من 

 2005 2004 مكتبة اوقاف نينوى  رئيس قسم المخطوطات 

 2008 2005 اوقاف نينوى  مركز البحوث والدراسات اإلسالمية وباحث في مدير 

 2008 2007 اوقاف نينوى    دار العلم مدير تحرير مجلة 

 2011 2008 كلية االداب  مدرس

 2021 2011 كلية االداب  مساعد  أستاذ

 2017 2016 اآلداب كلية  ة قسم الفلسفة في موقع برطلة ن رئاسممثل ع 

 2018 2017 اآلداب كلية  فلسفة س قسم ال وكيل رئي

 2019 2018 اآلداب كلية  مقرر قسم الفلسفة 

 ---------- 2018 الجزائر /جامعة عسكر المواقف   اعد محرر في مجلةسم

 ---------- 2021 التربية االساسية كلية   استاذ 

 

 (:ة)المنشور العلمية حوثالب
 تاريخ النشر  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث 

دراسة وتحقيق )القول المختصر في أخبار  

للهيتمي(. -المهدي المنتظر  

مجلة البحوث والدراسات  

 اإلسالمية المحكمة 

( 11)العدد–م 2007 العراق/بغداد   

المفقودة في مكتبة أوقاف  طوطات مخال

ية إحصائية( موصل )دراسة وثائقال  

( 26)العدد–آب  –م2009 العراق/الموصل  مجلة دراسات موصلية    

للمخطوطات   التخطيط البيلوغرافي 

الموصل  المفقودة في مكتبة أوقاف

 )دراسة أرشيفية( 

( 3)دالعد-انحزير -م1020 العراق/ تكريت  مجلة آداب الفراهيدي    
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إشكالية الخطاب العلماني في التراث  

كون نموذجالعربي اإلسالمي أرا  

مجلة دراسات إسالمية  

العلوم   كليةمعاصرة 

 اإلسالمية  

( 1) العدد  –حزيران -م2010 العراق/كربالء  

علماء المسلمين   الوسطية واالعتدال عند

هـ(  أنموذجا. 751يم الجوزية )ت ابن ق  

م  علالتربية و مجلة ال ( 17)م( /5العدد) -م2010 العراق/الموصل    

علي  ي الحسن  ساء " ألب يرات النتراجم شه

المالقي ًسكينة بنت الحسين أنموذجا 

 )دراسة وتحقيق( 

مجلة كلية العلوم  

 اإلسالمية 

( 5)م ( 10)العدد-م2011 العراق/الموصل   

رسالة في ذكر عدد األمعاء والمنفعة من  

وتحقيق( ( )دراسة كثرتها البن سينا  

مجلة أبحاث كلية التربية  

 األساسية 

ل العراق/الموص 10م(4د)العد-تموز-م2011   

أخبار المستفيد بأخبار خالد بن الوليد البن  

م( دراسة 1563/ هـ971الحنبلي )ت

 وتحقيق 

م علالتربية و مجلة ال ( 19)م -(4م العدد)2012  العراق/الموصل    

الفلسفية عند اإلمام  المالمح الفكرية و 

 الغزالي في كتابه المنقذ من الضالل 

مؤتمر الفلسفة  ث بحو

دار  /  اقي الخامسالعر

دي لفراهيا  

 2012 العراق/بغداد 

مصنفات المدرسين االتراك االحناف من  

 خالل كتاب طبقات الحنفية 

 2013 تركيا/موش  مؤتمر المدارس الدينية    

فضائل مدينة حمص في كتب التراث  

ساكر نموذجا.مي ابن عبي اإلسالالعر  

م علالتربية و مجلة ال ( 20(/م)2العدد) -م2013 العراق/الموصل    

في التراث العربي   المخطوطة المصاحف

 المركزية االوقاف  مكتبة االسالمي

نموذجا   الموصل  

مجلة البحوث والدراسات  

 اإلسالمية المحكمة  

( 33م / العدد ) 2013 بغداد العراق/  

تراث  ي خدمة الالمستشرقون وجهودهم ف

المخطوط.ربي الع  

  –مجلة آداب الرافدين 

 كلية اآلداب  

( 67دد ) الع  –م 2013 لموصل العراق/ا   

في   راجم والسيرتمخطوطات التاريخ وال 

األوقاف العامة في الموصل مكتبة  

  20 م/ولألاتشرين   2013 العراق/تكريت  مجلة آداب الفراهيدي  

أ  -10العدد   

اه  المستشرقون األلمان وجهودهم تج

اإلسالمية بية  العرطات المخطو  

مجلة كلية العلوم  

 اإلسالمية 

(  1/15دد) الع  –م 2014 لموصل العراق/ا 

( 8المجلد )  

  التصحيف المخطوطات تحقيق في مشكالت

نموذجا   والتحريف  

افاق الثقافة والتراث/  

مركز جمعة الماجد  

تراث  للثقافة وال  

( 88العدد)   –م 2014 االمارات   

رة  السي  كتابةفي   منهج ابي الفداء الحموي

 النبوية 

مجلة كان التاريخية  

 علمية محكمة 

مارس  السنة التاسعة  1620 مصر

( 31العدد )   

مختصر كتاب الوفيات في العصر   

المنتهى في وفيات   مخطوطةالمملوكي 

 اولي النهى البن حمزة الدمشقي 

افدين/  مجلة آداب الر

 اآلداب 

( السنة  74العدد ) 2018 العراق/الموصل 

(48)  

ث  تراللية ش اإلرهابنهب عصابات داع

في مكتبة اوقاف الموصل المخطوط  

ة  مجلة سومر العلمي (  64) م 2018 بغداد العراق/   

ألحمد بن    هذه رسالة في حقيقة االنسان

-م( 1705هـ /1117عبد هللا دولتي )ت 

 دراسة وتحقيق 

ة تكريت  مجلة جامع

لعلوم اإلنسانية ل  

6د العد27المجلد م2020 تكريت  العراق/  

بن سالم البصري    عبد هللا إجازةمخطوطة 

دراسة وتحقيق   (م1722/ هـ1134)ت  

   2العدد 23المجلد  م2021 العراق/الموصل  مجلة العلوم االسالمية

,  3, العدد 1لد لمج, ا م2021 العراق/الموصل لعلوم  مجلة التربية للشيخ محمد بن سليمان  ترجمة امخطوطة 
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دراسة   م( 1780هـ / 1194الكردي )ت

حقيق   وت  

208-179الصفحات  اإلنسانية   

 

 الكتب المنشورة 

نشر ال  دار عنوان الكتاب   سنة النشر 

درر ومنابت الزهر البن رأس  اقل المن 

مشترك  - قدراسة وتحقي  مة االشبيليغن  
   مركز البحوث والدراسات اإلسالمية

م 2008  

القول المختصر في أخبار المهدي 

تحقيق دراسة و البن حجر الهيتميالمنتظر  
بيروت   / دار الكتب العلمية  

م 2011  

مية ة إسالم رؤيوالهد اءبنبين ال النّقد الموصل  /دار الميثاق   م 2010   

اخبار المستفيد في اخبار خالد بن الوليد  

 البن الحنبلي دراسة وتحقيق 

بيروت   /ةالعلميدار الكتب   م 2012   

االستغراب عند محمد اركون وموقفه من  

لفكر  ل كتابه ا القران الكريم من خال

سالمي نقد واجتهاد اال  

الموصل  /مطبعة االخوة  م 2012   

مخطوطات مكتبة االوقاف المركزية   قعوا

في الموصل بين الماضي  

م(  2010 -1973والحاضر)   

مركز البحوث والدراسات اإلسالمية  

   بغداد/

م 1220  

مي مع  فضائل حمص في التراث االسال

ة فضائل حمص المنسوبة  قيق رسالتح

بن عتيق ال  

بيروت   / دار الكتب العلمية م 2014   

ؤية إسالمية النّقد بين البناء والهدم ر بيروت /  دار الكتب العلمية  م 2014   

عمان / دار غيداء    ابن سينا الطبيب م 2014   

التراث المنطقي في المغرب واالندلس  

في علم  ط وظائف حقيق مخطوراسة وتد

 المنطق 

عمان  / دار المعتز للنشر والتوزيع  م 2016   

التاريخ  فلسفة فـي دراسات الموصل  /دار الميثاق    م 2020 

 

 المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:رات )المقر
 مكان التدريس  اسم المقرر )المادة( 

النصوص التاريخيةدراسة وتحقيق     قسم التاريخ/ كلية اآلداب / جامعة الموصل / 

 ماجستير 

االسالمية سفة  الفل –منهج البحث وتحقيق المخطوطات كلية العلوم  / اإلسالميقسم العقيدة والفكر  

ير جستما /اإلسالمية  

التاريخ   –النظم اإلسالمية  –منهج البحث الفقهي  –منهج البحث العلمي 

 اإلسالمي. 

لموصل دراسات اإلسالمية في الل  كلية المعرفة  

  –فالسفة المشرق العربي  –علم الكالم  –دراسات في المنهج القرآني  

ق قوح –فلسفة األخالق   ––الفلسفة اإلسالمية   –الثقافة اإلسالمية 

نطق الصوري لما  –منهج البحث  –فلسفة التاريخ  –ديمقراطية   – إنسان

ي. فالسفة المغرب العرب –م  ديالشرقي الق الفكر -التصوف اإلسالمي   –  

 جامعة الموصل / كلية اآلداب / قسم الفلسفة 

الفالسفة والمتكلمين مناهج  – ثمنهج البح – المنطق الصوري كر  فللعقيدة وا كلية العلوم اإلسالمية قسم ا 

المي االس  

حديث وعلومه إلسالمية قسم الوم االعلكلية   ورود الحديث أسباب  –االستشراق  –نقد الحديث  –علم الرجال مبادئ   



الجرح والتعديل  -التحليليالحديث  –  

اإلسالمية قسم التربية  ةاألساسيكلية التربية  منهج البحث العلمي   

يالراشدالعصر   –السيرة النبوية   قسم التاريخ  األساسيةكلية التربية    

C.V 

 


