
 

 الذاتية السيرة

 

 

 

 

 

 .انتًيًيأ.د. ابراْيى طّ حًٕدي  االسى انرباعي: -

 و .5791/ 51/51 تاريخ انٕالدة: -

 و51/5/5111تاريخ انحصٕل عهيٓا:                                       .  دكتٕراِانشٓادة:   -

 .انحذيث انُبٕي ٔعهٕيّانتخصص انذليك:    دكتٕراِ فهسفت في اصٕل انذيٍ. انتخصص انعاو: -

 و .52/3/5151 : تاريخ انحصٕل عهيّاستار دكتٕر .                         انهمب انعهًي:  -

 سُت ، ٔشٓريٍ .59اث انخذيت في انتعهيى انعاني: عذد سُٕ -

 يٕو .51اشٓر 9ٔسُٕاث ٔ 3 عذد سُٕاث انخذيت خارج انتعهيى انعاني: -

      brahimm@uodiyala.edu.iqi االنكترَٔي:انبريذ  -

 

       جايعت بغذاد / كهيت انعهٕو االسالييت .                   :  انجٓت انًاَحت نهشٓادة انبكهٕريٕس -

 و .5771:  تاريخ يُح انشٓادة -

               .                           االسالييت انعهٕو كهيت/  بغذاد جايعتانجٓت انًاَحت نشٓادة انًاجستير:   -

 و .5115 : تاريخ يُح انشٓادة

  .                                          االسالييت انعهٕو كهيت/  بغذاد جايعت:   انجٓت انًاَحت نشٓادة انذكتٕراِ -

 و .5111:  تاريخ يُح انشٓادة

 ٔإَاعٓا ٔطرق انكشف عُٓا .عهى انعهم  -5عُٕاٌ رسانت انًاجستير:  -

 يُٓج االياو يسهى في صُاعت االساَيذ . -5                                 

 



 االمام ابن قتٌبة الدٌنوري وجهوده فً الحدٌث وعلومه . : عُٕاٌ اطرٔحت انذكتٕراِ -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 م2014-2005 التربٌة للعلوم االنسانٌةكلٌة  تدرٌسً 1

 م2012 -2014 كلٌة العلوم االسالمٌة  تدرٌسً 2

 م2012 -2016 كلٌة العلوم االسالمٌة رئٌس لجنة الترقٌات العلمٌة  3

 م2022 -2020 كلٌة التربٌة المقداد  تدرٌسً  4

5    

6    

  الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  )الكلية(/ المعهد(الجهة )الجامعة  ت

  م 2000 -2005 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة االنسانٌة /  1

  م2012 -2000 كلٌة العلوم االسالمٌة / جامعة دٌالى 2

  م2022 -2020 كلٌة التربٌة المقداد  3

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

اللغة  التربٌة  دٌالى  1
 العربٌة 

م 2000الى 2005 مصطلح الحدٌث
. 

 م .2014 -2000 مصطلح الحدٌث علوم القران  التربٌة  دٌالى  2

 م .2015-2014 اصول البحث القران علوم التربٌة  دٌالى 3

العقٌدة االسالمٌة + فقه   القران علوم التربٌة دٌالى 4
 معامالت

 م .2016 -2015

العلوم  دٌالى 5
 االسالمٌة 

مناهج مفسرٌن +   القران علوم
 اصول التفسٌر 

 م .2012 -2016

التربٌة  دٌالى  6
 المقداد 

 م2021 -2020 الصحة النفسٌة االرشاد

التربٌة  دٌالى 2
 المقداد

 م2022 -2021 اللغة العربٌة االرشاد

 بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرهاالمواضٌع الدراسٌة التً قام ـــ   

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 م2014 السٌرة النبوٌة  القران علوم التربٌة دٌالى 1

 م2013 اصول البحث  القران علوم التربٌة دٌالى 2

      

 

 

 



 : ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحةاو 

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 : المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة

اإلقرار النبوي صيغة وأنواعو  1
 ومراتبو يف احلديث الشريف

منشور يف رللة دايىل للبحوث العلمية 
والرتبوية كلية الرتبية / االصمعي العدد 

(33) 

يف  326ابلعدد    حبث منفرد
 م33/31/2118

صيغ التمريض وقواعد  2
 استعماذلا عند احملدثني

منشور يف رللة دايىل للبحوث العلمية 
والرتبوية  كلية الرتبية / االصمعي 

 (38العدد)

يف  353ابلعدد  حبث منفرد
 م26/5/2119

احملدثني اخلاصة ألفاظ  3
ابدلوقوف الذي لو حكم 

 ادلرفوع

منشور يف رللة االستاذ كلية الرتبية ابن رشد 
 (331ابلعدد  )

يف  281ابلعدد  حبث منفرد
 م31/3/2131

خمتلف احلديث ومشكلو  4
أصنافو عند ابن قتيبة ومنهجو 
يف دفع اإلشكال واالختالف 
 يف كتابو أتويل خمتلف احلديث

ايىل للبحوث العلمية منشور يف رللة د
والرتبوية  كلية الرتبية / االصمعي العدد 

(45.) 

يف  79ابلعدد  حبث منفرد
 م23/3/2131

السنة النبوية ودور القران  5
 الكرمي يف الدفاع عن حياضها

حبث مشارك يف ادلؤمتر العلمي السادس 
لكلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة دايىل 

 بعدد خاص. / منشور ادللخصات فقط

 م35/4/2131 -34للفرتة  منفرد

أسس متنية ادلوارد البشرية يف  6
 السنة النبوية

منشور يف رللة مركز البحوث والدراسات 
االسالمية  ديوان الوقف بغداد / العدد 

(29) 

 مشرتك
أ . د. ابراىيم طو 

محودي  / أ . م . د . 
 اايد طو سرحان

 م8/2/2132يف  21ابلعدد 

ابدلعىن عند احملدثني الرواية  7
والفقهاء وأثرىا يف وقع 

االختالف يف فهم اإلحكام 
 التكليفية

منشور يف رللة مركز البحوث والدراسات 
االسالمية  ديوان الوقف بغداد / العدد 

(25) 

 مشرتك
أ.د.ابراىيم طو محودي/ 

أ .د. عماد اموري 
 جليل

يف  322ابلعدد / ب 
 م23/3/2133

البيئة ومظاىر محايتها ورعايتها  8
 يف السنة النبوية

منشور يف  رللة مركز البحوث والدراسات 
االسالمية  ديوان الوقف بغداد / العدد 

 م2134/ 33/3يف منفرد



(35) 
اآلاثر السلبية واالجيابية  9

 للعودلة على الثقافة اإلسالمية
مشارك يف ادلؤمتر العلمي الدويل الثالث / 

النجف  –سالمية اجلامعة الكلية اال
االشرف/منشور ادللخصات فقط بعدد 

 خاص.

 مشرتك
أ.د.ابراىيم طو محودي/ 

أ .د. جبار عبد 
 الوىاب سعود

 م2133/ 35/4-34للفرتة 

اجلانب الفكري للمرأة  بني  11
العودلة الفكرية  الزائفة       

وإسالميتها احلقيقة من منظور 
 الفكر اإلسالمي

ادلؤمتر العلمي االول لكلية حبث مشارك يف 
العلوم االسالمية / جامعة دايىل /منشور 

 ادللخصات فقط بعدد خاص .

 مشرتك
أ.د.ابراىيم طو محودي/ 

أ .د. جبار عبد 
 الوىاب سعود

/ 27/33-26للفرتة 
 م2133

األساليب والسلوكيات  11
االقتصادية النبوية وأاثرىا 
 التنموية يف السنة النبوية .

منشور يف رللة كلية العلوم االسالمية / 
العدد  }مبداء{اجلامعة العراقية / رللة  

(34) 

 م2135 منفرد

األموال التوقيفية وأثرىا يف  12
تنمية العملية الرتبوية 

والتعليمية يف مؤسسات 
 التعليم العايل .

حبث مشارك يف ادلؤمتر العلمي الدويل الثاين 
ية للعلوم االنسانية لعلوم الرتبية / لكليت الرتب

/ ابن رشد / وكلية الرتبية بنات / جامعة 
 بغداد /منشور ادللخصات يف عدد خاص

 مشرتك
أ . د. ابراىيم طو 
محودي  / أ.م.د. 
 مشتاق انظم جنم

 م2134/ 37/4-36للفرتة 

الوراثة وأثرىا يف تنمية  13
اجلوانب العقلية والنفسية 

والسلوكية واجلسدية 
اإلنسانية يف السنة للشخصية 

 النبوية

حبث مشارك يف ادلؤمتر العلمي السابع / 
لكلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة دايىل 

 / منشور البحث  يف عدد خاص .

 م2132/ 26/4-25للفرتة  منفرد

ركائز تنمية الثروة الزراعية يف  14
 السنة النبوية .

منشور يف رللة كلية العلوم االسالمية / 
العدد  }مبداء{اجلامعة العراقية / رللة  

(33) 

/ 29يف   79ابلعدد م.ج / منفرد
 م2134/ 9

اإلعالم واإلعالم ادلضاد وأثره  15
يف احلد من ظاىرة التطرف 

 والتكفري

حبث مشارك يف ادلؤمتر العلمي العاشر / كلية 
 صات فقط .االعالم جامعة بغداد / ادللخ

 م2133 منفرد

األسباب الغري معتربة يف جرح  16
 الرواة .

منشور يف رللة كلية العلوم االسالمية / 
العدد  }مبداء{اجلامعة العراقية / رللة  

(35. ) 

 مشرتك
أ . د. ابراىيم طو 

محودي  / أ.م.د. امحد 
 نوري حسني

يف 317ابلعدد م. ج / 
 م36/32/2134

الكرمي النفس يف القران  17
 والسنة النبوية الطاىرة

حبث مشارك يف ادلؤمتر العلمي الثامن / كلية 
الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة دايىل / 

 مشور البحث يف عدد خاص .

 مشرتك
أ. د. ابراىيم طو 
محودي / أ.م.د. 

 مصطفى ىذال مخيس

 م2135/ 5/3 -4للفرتة 

التطرف يف اجملتمع ودور  18
يف حلحلة ادلرجعية الدينية 

حبث مشارك يف اعمال ادلؤمتر العلمي العادلي 
اخلامس )مركز الدراسات التخصصية بني 

 مشرتك
أ. د. ابراىيم طو 

/ 9/ 23 -22للفرتة 
يف  324م  ابلعدد 2135



إشكاالتو ونشر التسامح 
والسلم االجتماعي بني أفراد 

 اجملتمع

احلوزة واجلامعة ( مؤسسة الغري للمعارف 
االسالمية / النجف االشرف/ ادللخصات 

 فقط .

.د. عمر محودي / أ.م
 عبد هللا جنم الكيالين

 م .22/9/2135

التسامح والتكافل االجتماعي  19
 وحقوق األقليات السماوية .

حبث مشارك يف اعمال الندوة العلمية ادلقامة 
يف كلي العلوم االسالمية / اجلامعة العراقية / 

 منشور ادللخصات فقط بعدد خاص

 مشرتك
أ . د. ابراىيم طو 
محودي  / أ.م.د. 
 مشتاق انظم جنم .

 م2135/ 3/ 35للفرتة 

ادلظاىر البهية دلنهاج السنة  21
النبوية يف اشاعة التسامح 
والسلم بني افراد االمة 

 احملمدية

حبث مشارك يف ادلؤمتر العلمي السنوي /  
كلية العلوم االسالمية / اجلامعة العراقية / 

 ادللخص فقط .مشور 

 مشرتك
أ . د. ابراىيم طو 
محودي  / أ.م.د. 
 مشتاق انظم جنم .

/ 4/ 22 -23للفرتة 
 م2135

 

 : الدورات التً شارك بها والتً أقامها -

مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

    

    

    

    

 

 . المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

      

      

      

      

      

      



      

 

 . المحلٌة والدولٌةعضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة  -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

عضو المجمع  1
العلمً العراقً 

 / بغداد 

-2002 محلٌة 
 م2000

انتهاء العضوٌة 
 م2000

 

 اللجنة عضو 1
 االستشارٌة

 البحوث لمركز
 والدراسات
/  االسالمٌة

 بغداد

 -م2118 محلٌة
 م2119

 العضوٌة انتهاء
  م2000

 

 الهٌئة عضو 3
 لعلماء الدولٌة
 البشرٌة التنمٌة

 الوالٌات/ 
/  المتحدة
/  سوٌسرا
 االتحاد

 االوربً

 -2020 دولٌة 
 م2021

  مستمر 

 المنتدى عضو 4
 بدن)  العلمً

(  اكادٌمً
  العراق

  مستمر م2020 محلٌة 

 

 شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر(إبداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/  -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

الجهة 
 المانحة

عنوان 
النشاط او 

 اإلبداع

 السنة

ألمهية ادلنجز العلمي  3
الذي حققتو  جامعة 

 دايىل

كتاب شكر وتقدير 
من معايل السيد 

العايل  التعليموزير 
 والبحث العلمي

التعليم العايل وزارة 
 والبحث العلمي

ألمهية ادلنجز 
العلمي الذي 
حققتو  جامعة 

 دايىل

يف  34/ 34م و 
 م34/3/2134

 م3/9/2134يف  33667للجهود ادلبذولة  رائسة جامعة دايىلكتاب شكر وتقدير للجهود ادلبذولة يف  2



من السيد رئيس  اللجان االمتحانية
 جامعة دايىل

يف اللجان 
 االمتحانية

للمشاركة يف دورات  3
 التعليم ادلستمر

كتاب شكر وتقدير 
من عميد كلية 

 الرتبية

عمادة كلية الرتبية 
 للعلوم االنسانية

للمشاركة يف 
دورات التعليم 

 ادلستمر

 يف 6711
 م2134/ 9/ 24

إلمتام واجناز االعمال  4
 ادلوكلة اليو

كتاب شكر وتقدير 
من عميد كلية 

 الرتبية

الرتبية عمادة كلية 
 للعلوم االنسانية

إلمتام واجناز 
االعمال ادلوكلة 

 اليو

 م32/31/2134يف  7122

للمشاركة يف اعمال  5
ادلؤمتر العادلي 

 اخلامس

كتاب شكر وتقدير 
من مركز الدراسات 
التخصصية مؤسسة 
الغري الثقافية / 
 النجف االشرف

مركز الدراسات 
التخصصية 

مؤسسة الغري 
الثقافية / النجف 

 شرفاال

للمشاركة يف 
اعمال ادلؤمتر 
 العادلي اخلامس

 م22/9/2135يف  324

للمشاركة يف ادارة  6
 ندوة علمية

كتاب شكر وتقدير 
من عميد كلية 
 العلوم االسالمية

كلية  عمادة 
 العلوم االسالمية

للمشاركة يف ادارة 
 ندوة علمية

 م3/33/2135يف  3439

حلصولو على درجة  7
 االستاذية

وتقدير  كتاب شكر
من عميد كلية 
 العلوم االسالمية

عمادة  كلية 
 العلوم االسالمية

حلصولو على درجة 
 االستاذية

 م22/33/2135يف  3518

للجهود ادلبذولة يف  8
اقامة الندوات 

 العلمية

كتاب شكر وتقدير 
من عميد كلية 

 الرتبية

عمادة كلية الرتبية 
 للعلوم االنسانية

للجهود ادلبذولة 
لندوات يف اقامة ا

 العلمية

 م37/3/2131يف  8215

إلمتام واجناز االعمال  9
 ادلوكلة اليو

كتاب شكر وتقدير 
من عميد كلية 

 الرتبية

عمادة كلية الرتبية 
 للعلوم االنسانية

إلمتام واجناز 
االعمال ادلوكلة 

 اليو

 م8/31/2135يف  8/33568

للجهود ادلبذولة  31
إلمتام واجناز االعمال 

 ادلوكلة اليو

كتاب شكر وتقدير 
من عميد كلية 

 الرتبية

عمادة كلية الرتبية 
 للعلوم االنسانية

للجهود ادلبذولة 
إلمتام واجناز 

االعمال ادلوكلة 
 اليو

 م6/6/2133يف  3344

للجهود ادلبذولة يف  33
تقييم البحوث 

 العلمية ادلقدمة اليو

كتاب شكر وتقدير 
من عميد كلية 
 الرتبية االساسية

الرتبية  عمادة كلية
 االساسية

للجهود ادلبذولة 
يف تقييم البحوث 
 العلمية ادلقدمة اليو

 م28/3/2136يف  435

شكر على اىداء   32
كتاب دراسات يف 

 علوم احلديث

كتاب شكر على 
اىداء من عميد  

كلية الرتبية للعلوم 
 االنسانية

عمادة كلية الرتبية 
 للعلوم االنسانية

شكر على اىداء 
كتاب دراسات يف 

 علوم احلديث

 م33/3/2136يف  3953

 م2138 ادلبذولة للجهود العايل التعليم وزارةكتاب شكر وتقدير  ادلبذولة للجهود 33



 ادلناىج ألعداد
 لكليات الدراسية

 االسالمية  العلوم

 ادلناىج ألعداد العلمي والبحث السيد الوزير 
 لكليات الدراسية

  االسالمية العلوم
 يف ادلبذولة للجهود 34

 توجيهات تنفيذ
 الوزارة

كتاب شكر وتقدير 
 السيد الوزير 

 العايل التعليم وزارة
 العلمي والبحث

 ادلبذولة للجهود
 توجيهات تنفيذ يف

 الوزارة

 م2121

 االستثنائية للجهود 35
 اذلمم شحث يف

 والطاقات

كتاب شكر وتقدير 
 السيد الوزير 

 العايل التعليم وزارة
 العلمي والبحث

 االستثنائية للجهود
 اذلمم شحث يف

 والطاقات

 م2123

 الكادر كون 36
 لرفع اىال التدريسي
 العراق راية

كتاب شكر وتقدير 
 السيد الوزير 

 العايل التعليم وزارة
 العلمي والبحث

 الكادر كون
 اىال التدريسي

 العراق راية لرفع

 م2121

      
 : والترجمة  التألٌفـــ 

منهجية /  عدد الطبعات سنة النشر النشراسم دار  عنوان الكتاب ت
 غير منهجية

االمام ابن قتيبة الدينوري  3
 وجهوده يف احلديث وعلومو

مطبعة مركز الدرسات 
والبحوث االسالمية / 

 بغداد

 طبعة واحدة م2133
( 511عدد النسخ )
 نسخة

 غري منهجي

ادلطبعة ادلركزية جلامعة  دراسات يف علوم احلديث 2
 دايىل

 طبعة واحدة م2135
 ( نسخة51عدد النسخ )

 غري منهجي

قراءات معاصرة يف السنة  3
 النبوية

ادلطبعة ادلركزية جلامعة 
 دايىل

 طبعة واحدة م2136
 ( نسخة51عدد النسخ )

 غري منهجي

التطرف ودور ادلرجعية  4
الدينية يف حلحلة اشكاالتو 
واشاعة التعايش السلمي 

 بني افراد اجملتمع  .

ادلركزية جلامعة ادلطبعة 
 دايىل

 طبعة واحدة م2136
 ( نسخة51عدد النسخ )

 غري منهجي

 واإلنصاف العدل مظاىر 5
 الرواة جرح يف النقاد عند

 جلامعة ادلركزية ادلطبعة
 دايىل

طبعة واحدة عدد النسخ  م2138
(25  ) 

 غري منهجي 

الدرس احلديثي يف ادلرحلة  6
اسباب تراجعو    اجلامعية

وسبل عالجو وتنميتو 
 وتطويره
 

 جلامعة ادلركزية ادلطبعة
 دايىل

طبعة واحدة عدد النسخ  م2123
(25  ) 

 غري منهجي 

القواعد الرصينة واالصول  7
احلصينة لعلم خمتلف 

 احلديث 

 جلامعة ادلركزية ادلطبعة
 دايىل

طبعة واحدة عدد النسخ  م2122
(51  ) 

 غري منهجي 



االسس واخلصائص الرتبوية  8
والتعليمية ودورىا يف تنمية 
القدرات االنسانية رؤية 

 اسالمية معاصرة 

 جلامعة ادلركزية ادلطبعة
 دايىل

طبعة واحدة عدد النسخ  م2122
(51  ) 

 غري منهجي 

      
 

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة . -1

 اللغة االنكلٌزٌة .   -2

3-    

 المجتمعمساهمات فً خدمة   -

1. 

2. 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 ابراهيم طه حمودي التميمي –االستاذ الدكتور 

 

 


