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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
         

 الساطوري شكر حمد هللا عبد أسامة: االسم  

 :حاليا ومقيم ،81/81/8811 الرمادي – األنبار - العراق التولد  

 .سنوية سياحية إقامة تركيا في

 :متزوج الحالة االجتماعية 

  :االولى سبع سنوات ونصف، والثانية أربع سنوات.بنتان عدد األوالد 

 :الدراسة والخبرات  

  ، دخلت مدرسة عبد هللا بن المبارك الدينية في  بعد إكمال الدراسة االبتدائية

م، وتتلمذت فيها على يد سماحة العالمة الشيخ أ. د عبد 8881الرمادي عام 

-، والعالمة الشيخ الدكتور عبد العليم السعدي-حفظه هللا  -الملك السعدي 

 ، لمدة ستة أعوام، في علوم اللغة العربية كافة والعلوم الشرعية.-رحمه هللا 

 م، ودرست فيها في قسم 1118ت كلية االمام األعظم الجامعة في عام دخل

 م . 1111 - 1112)أصول الدين( وتخرجت منها عام 

  بغداد  –عظم الجامعة من كلية االمام األ حاصل على شهادة الماجستير– 

)جيد  عام م،  بتقدير 1181) العقيدة ( في عام تخصص  -أصول الدين 

جستير هو ) منهج الشيخ الشعراوي في عرض وعنوان رسالة الما جدا(

 . العقيدة االسالمية ( ونالت درجة )جيد جدا( 

 بغداد – الجامعة عظماأل االمام كلية حاصل على شهادة الدكتوراه من – 

 (جيد جدا) عام بتقدير م 1182عام  في(  العقيدة)   تخصص - الدين أصول

وعنوان أطروحة الدكتوراه هو ) منهج االمام ابن قتيبة الدينوري في عرض 

 .المسائل العقدية في كتابه تأويل مختلف الحديث ( وقد نالت درجة ) امتياز (

 ل في بولومن معهد عزت بيس التركية اللغة في شهادة على حاصل 

 .بالمستوى األول ، وأدرس حاليا على المستوى الثاني

 العراقية العالي التعليم وزارة من( مساعد مدرس) العلمي للقبا على حاصل. 
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 االنبار العراقية جامعة من التدريس صالحية في شهادة على حاصل. 

  حصلت على شهادة بالدورة االدارية من مؤسسةRTI   1111في بغداد عام. 

  حصلت على شهادة في دورة التنمية البشرية )كيف نرتقي ونبدع( من رابطة

 أئمة وخطباء ودعاة العراق.

  االنماط  – البشائر مؤسسة منحصلت على شهادة في التنمية البشرية

علماً أن نمطي (  MBTI) مدرسة الصحابة على مقياس  –الشخصية 

 (.ESFPالشخصي هو)

  في الحديث الشريف.بسلسلة السند لدي إجازتين 

 العراق في والخطابة اإلمامة مجال في عملت. 

 1111 – 1112 من األنبار محافظة مجلس - العراق في إداريا عملت 

 .المجال هذا في إدارية خبرات على وحصلت

  قسم اإلعالم   -في المديرية العامة لتربية األنبار  -عملت إعالميا في العراق

إعدادية صالح الدين في الرمادي التابعة في  للتدريس ، وانتسبت1111من 

 لمديرية تربية االنبار لمدة عام، ثم عدت للعمل اإلعالمي في المديرية.

 تركيا في العراق ودعاة وخطباء أئمة رابطة عضو . 

  تحرير في مجلة ) السراج المنير ( التي تصدر عن قسم االعالم عضو هيئة

 التربوي في المديرية العامة لتربية االنبار في العراق.

 على الشبكة  عضو باحث في منصة )أريد( للباحثين الناطقين باللغة العربية

 .العنكبوتية

 عظم الجامعة وحصلت على با لالمتحانات في كلية االمام األعملت مراق

 كتاب شكر في ذلك.

 مة أجيد التدريس في المدارس والمعاهد والجامعات ، والقاء المحاضرات العا

 والخاصة.

  لدي خبرات في مجال الحاسوب ، مع شهادات للمشاركة في دورات في

 الحاسوب .
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  عملت في مجال االغاثة االنسانية عندما كنت في العراق، ونعمل على ذلك

 .بعد استحصال الموافقات الرسمية اآلن في تركيا

  التابعة لرابطة أئمة بولو  –مدير دورة القرآن الكريم المقامة في تركيا

 عراق وبالتعاون مع دائرة مفتي بولو.وخطباء ودعاة ال

  :اإلعالم لدي عدة  بحوث غير منشورة في مجال تخصصي وغيره منها(

) البابية والبهائية أصولها وأهدافها(، و المسيء وأثره في عقائد المسلمين ( و

 وعدد الفاتحة نزولها )األنبياء في العهد القديم والقرآن الكريم( و )سورة

 اآلية من -القرآنية  اآليات فيض من بيانية خواطر)بها( و  يتعلق وما آياتها

 دراسة -من سنن الترمذي  مختارة أحاديث)البقرة( و  سورة من 11  - 1

 لألزمة الصحفية ) المعالجةو تحليلية( الزلزلة دراسة تحليلية( و )سورة

 الدولية( . الزمان جريدة طريق الروسية عن التركية


