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. الرباعي: االسن -  َأحَمد عبد الستَّار َجاسم محمَّد الُعَبْيديُّ

 م.82/1/1691 تاريخ الىالدة: -

 م.51/5/5001تاريخ الحصىل عليها:                 .دكتىراه  الشهادة:  -

  .علىهوالحذيث و التخصص الذقيق:.        فلسفت العلىم اإلسالهيت  التخصص العام: -

 م.4/50/5051 تاريخ الحصىل عليو:                                 .أستاراللقب العلوي:  -

   عاها. 51اث الخذهت في التعلين العالي: عذد سنى -

 بال. عذد سنىاث الخذهت خارج التعلين العالي: -

  Dr.hameadabdulsttar@gmail.com البريذ االلكتروني: -

 م.5991تاريخ هنح الشهادة:         الجاهعت العراقيت. للشهادة البكلىريىس:الجهت الوانحت  -

 م.5999تاريخ هنح الشهادة:                لجهت الوانحت لشهادة الواجستير: جاهعت بغذاد.ا -

  م.51/5/5001 تاريخ هنح الشهادة:        لجهت الوانحت لشهادة الذكتىراه: الجاهعت العراقيت.ا -

                      ِوَجَداُت َعْبِد هللاِ بِن أَحَمَد بِن َحْنبََل فِي ُمسنَِد أبَيِِه. رسالت الواجستير:  عنىاى -

 .عَ امَ الجَ َابهَ تَ ًَكَ ف ََيَ ذَ مَ رَ التَ َبهَ َدَ رَ فَ اَانَ مَ ل ََاتَ ٌقَ ب َطَ تَ  عنىاى اطروحت الذكتىراه: -
 الوظائف التً شغلها : -

َالىَ–رةَمنَالفتَمكانَالعملَالوظٌفةَت

 م2006_2004 كلٌة القانون أمٌن مجلس  1

 م2002_2006 كلٌة القانون معاون عمٌد الشوؤن العلمٌة 2

 م2002_2002 كلٌة القانون اإلدارٌة معاون عمٌد الشوؤن 3

 م2011_2002 كلٌة العلوم اإلسالمٌة عمٌد 4

5    

6    

 

 

 

 رةالصو



َالجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

َمالحظاتَالىَ–الفترةَمنََالجامعةَ)الكلٌة(/َالمعهد(الجهةَ)َت

  م2002_2001 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة 1

  م2002_2002 جامعة دٌالى/ كلٌة القانون 2

  _ وال ٌزال2002 جامعة دٌالى/ كلٌة العلوم اإلسالمٌة 3

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

َسنةَالدراسٌةالَالمادةَالقسمَالكلٌةَالجامعةَت

 م2002_2001 الحدٌث اللغة العربٌة التربٌة جامعة دٌالى 1

االحوال  القانون القانون جامعة دٌالى 2
 الشخصٌة

 م2002_2002

العلوم  جامعة دٌالى 3
 اإلسالمٌة

 _2002 الحدٌث وعلومه والعقٌدة الفكر

      

      

      

      

 

 ها او ساهم فً تطوٌرهاالمواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌر -

َالسنةَالدراسٌةَالمادةَالقسمَالكلٌةَالجامعةَت

 م2004_2003 الموارٌث القانون القانون دٌالى 1

 م2010_2002 الحدٌث الفكر والعقٌدة اإلسالمٌة دٌالى 2

 م2014_2012 التالوة الفكر والعقٌدة اإلسالمٌة دٌالى 

      

 

 اإلشراف على الرسائل واالطارٌح -

عنوانَالرسالةََالقسمَالكلٌةَالجامعةَت
َاوَاالطروحة

َالسنةَالدراسٌة

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 



 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها -

َنوعَالمشاركةَمكانَاالنعقادَالعنوانَت
َحضور(َ-)بحث

َالسنةَ

 م2002 مشاركة_ بحث جامعة دٌالى المؤتمر العممي األول 1

 م2002 حضور دٌالى_ كلٌة الزراعة المؤتمر العممي الثالث 2

المؤتمر العممي الثاني  3
 والطفولة  لمركز األمومة

 م2010 مشاركة_ بحث جامعة دٌالى

 م2010 مشاركة_ بحث كلٌة القانون المؤتمر العممي األول 4

 م2010 حضور االسالمية كربالء_ المؤتمر األول  5

العموم التربوية  ندوة: 6
ية وأثرىا عمى والمغو 

 طالب العمم الشرعي

 م2010 حضور دٌالى_ اإلسالمٌة

تداخل العموم طريقنا  7
 لصنع المستقبل

 م2010 حضور دٌالى_ التربٌة

أثر الحديث النبوي في  2
تعزيز مفيوم األمة 

 الوسط

 م2011 حضور كلٌة اإلمام األعظم

 

 مهاالدورات التً شارك بها والتً أقا -

َالسنةَمكانَاالنعقادَعنوانَالدورةََت

 م2000 جامعة-مركز الحاسبة فً الحاسوب 1

 م2002 وزارة التعلٌم العالً اإلدارية فن القيادة 2

 م2012 جامعة دٌالى في الموحة الذَّكيَّة 3

 م2012 جامعة دٌالى االفتراضيةالمكتبة  4

 

 . تمع أو تطوٌر التعلٌمالمشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المج -

َالسنةَمحلَالنشرَعنوانَالبحثَت

َواُة الَِّذيَن َجيََّمْم  1 الرُّ
 الَحاِكُم ِفي)الُمْسَتْدَرك(

دٌالى_ مجلة 
 الفتح

 م2002

الَصَحابِة)َرض(  ِمْن َأْعاَلمِ  2
 ِفي ِدَياَلى

الُمْؤَتَمُر اأَلّوُل 
 ِلَجاِمعِة ِدَياَلى

 م2002



ْخَرَج لُو ثَاِنَي اْثَنيِن أَ  3
ِحيح(  ُمسِمٌم ِفي )الصَّ

َوَغَمزُه الَحاِكُم ِفي 
 )الُمْسَتْدَرك(

دٌالى_ مجلة 
 الفتح

 م2002

الُعْنُف َوَدُفع ِإْشَكاِلْيِتِو  
 َعْن َبْعِض َأَحَكاِم الَمْرَأةِ 

ُمؤَتَمُر اأُلُموَمِة 
 َوالطُُّفوَلةِ 

 م2010
 

 

 لتً قام بالنشر فٌها( اimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العددَالذيََعنوانَالبحثَالدولةَاسمَالمجلةَت
َنشرَفٌه

َالسنة

      

      

      

      

      

      

      

 
 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلٌةََاسمَالهٌئةَت
َ/دولٌة

مازالَعضوا/ََتارٌخَاالنتساب
انتهاءَ

َالعضوٌة

َمالحظات

      

      

      

 

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

نوعَاإلبداعَََت
َاوَالنشاط

ماَحصلَ
َعلٌه

)جائزة/شهادةَ
تقدٌرة/َكتابَ

َشكر(

عنوانَالنشاطََالجهةَالمانحة
َاوَاإلبداع

َالسنة

 م2002 خدمة للجامعة وزٌر التعلٌم العالً شكر وتقدٌر إداري 1

 م2002 خدمة للجامعة وزٌر التعلٌم العالً شكر وتقدٌر إداري 2

 م2011 خدمة للجامعة وزٌر التعلٌم العالً شكر وتقدٌر إداري 3

 م2011 خدمة للجامعة رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر إداري 4



 م2011 خدمة للجامعة رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر إداري 5

 م2011 دمة للجامعةخ رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر إداري 6

 م2011 خدمة للجامعة رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر إداري 7

مساعد رئٌس  شكر وتقدٌر إداري 2
 الجامعة

 م2011 خدمة للجامعة

 م2001 خدمة للكلٌة عمادة كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر اداري 2

 م2005 خدمة للكلٌة كلٌة القانون شكر وتقدر إداري 10

 م2006 خدمة للكلٌة كلٌة القانون شكر وتقدر إداري 11

 م2007 خدمة للكلٌة كلٌة القانون شكر وتقدر إداري 12

 

 التالٌف والترجمة -

اسمَدارََعنوانَالكتابَت
َالنشر

منهجٌةَ/َغٌرََعددَالطبعاتَسنةَالنشر
َمنهجٌة

المفصل فً  1
رواة ومروٌات 

 الكتب الستة

    تحت الطبع

      

      

      

  
 ً ٌجٌدهااللغات الت -

 عربٌةال -1
2- 
3-    
 
 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 المشاركة في توعية المجتمع من أفكار الغمو والتطرف. .1
 مشاركته في دعم عوائل الشهداء واليتامى. .2
 

 نشاطات اخرى -
1.  
2.  

 (CDمالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة ونسخة على قرص ) 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم


