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      (م2007 – 2004)                  –رئيس قسم المخطوطات في مكتبة األوقاف المركزية نينوى 
          م(2008 – 2004)                          -مدير مركز البحوث والدراسات اإلسالمية نينوى 
  م(2008 -2007)    -والدراسات اإلسالمية مدير تحرير مجلة دار العلم / تصدر عن مركز البحوث 

  )م(2009 – 2007)               –نينوى     –كلية المعرفة الجامعة اإلسالمية  فيمدرس )محاضر 

 م(2010- 2008)         -   صلمو الب/داالا يةكلة/سففلالم قسن ع درتصة كملحا رةنشر ريتحر ديم 

  م(2011 - 2008)                      -   قسم الفلسفة جامعة الموصل / كلية اآلداب / فيمدرس 

  (......... م2011)                -   م الفلسفةجامعة الموصل / كلية اآلداب /قس فياستاذ مساعد 
 / م(2016-2017)                    -جامعة الموصل /موقع برطلةممثل عن رئاسة قسم الفلسفة 
  م(2018 – 2017)                        –وكيل رئيس قسم الفلسفة /كلية االداب /جامعة الموصل 

  ( - 2018)                 /جامعة عسكر/الجزائر محرر في مجلة المواقف المحكمةمساعد 
o م( 2019 – 2018)                              –/جامعة الموصل  مقرر قسم الفلسفة /كلية االداب 

o  ( كتاب شكر وتقدير50اكثر من )والعلمية رئيسا وعضوا ، وحصل على  اإلداريةاللجان في العديد من عمل 
             ( دروع.5و)
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  :الموقع
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م /املوصل1972مواليد من االسم : رائد امري عبداهلل حممد الراشد ،   
املساعد يف دراسة وحتقيق الرتاث العربي االسالمي األستاذ  
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  سالميةعلوم القران والتربية اإلفي بكالوريوس. 
 ماجستير في الوثائق والمخطوطات. 
 دكتوراه في التراث العلمي العربي. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهادات العلمية

نوات دراسة وتحقيق كتاب "مسالك األبصار وممالك األمصار أحداث سعنوان رسالة الماجستير )
بأشراف أ.د.  -(  م1349هـ/749)م" البن فضل هللا العمري ت1043-938/ هـ434-326من 

 عبد المنعم رشاد

ل صلى كتاب " مناقل الدرر ومنابت الزهر من سيرة الرسو عنوان أطروحة الدكتوراه )دراسة وتحقيق 
مة هللا عليه وسلم إلى ذكر أيام  يزيد" ألبي الوليد إسماعيل بن محمد المعروف بابي رأس غن

بأشراف أ.د. عبد المنعم رشاد  -م( 1232هـ/629ت  

 مية يف املوصل:أوال : كلية املعرفة للدراسات اإلسال
 التاريخ اإلسالمي(. –النظم اإلسالمية  –منهج البحث الفقهي  –)منهج البحث العلمي         

 :ثانيا : جامعة املوصل /كلية اآلداب /قسم الفلسفة
 -فالسفة املغرب العربي  –فالسفة املشرق العربي  –علم الكالم  –دراسات يف املنهج القرآني 

فلسفة  –دميقراطية  –حقوق إنسان  –فلسفة األخالق  ––لفلسفة اإلسالمية ا –الثقافة اإلسالمية 
  -الفكر الشرقي القديم  –التصوف اإلسالمي  -املنطق الصوري   –منهج البحث  –التاريخ 

 ثالثا: جامعة املوصل/كلية اآلداب/قسم التاريخ:
 دراسة وحتقيق النصوص التارخيية )دراسات عليا(

 :عقيدة والفكر االسالمي/قسم اللعلوم االسالمية/كلية اا: جامعة املوصلرابع
 - املنطق الصوري       

 

 

 المواد التي درستها



 
 

3 

 

 

 

 ت
 

 النشاط العلمي املنشور
 

 ة النشرجه
 

 تأريخ النشر

دراسة وتحقيق )القول المختصر فـي أببـار   -1
 للهيتمي(. -المهدي المنتظر

مجلة البحـوث والدراسـات اإلسـالمية 
 بغداد/المحكمة 

 (11)العدد  – م2007

ـــة أوقـــاف   -2 المخطوطـــات المفقـــودة فـــي مكتب
 الموصل )دراسة وثائقية إحصائية(

ــــة دراســــات موصــــلية  ــــز  –مجل مرك
 صل . دراسات المو 

 (26العدد ) –آب  –م2009

التخطيط البيلوغرافي للمخطوطـات المفقـودة   -3
ــــــاف الموصــــــل )دراســــــة  ــــــة أوق ــــــي مكتب ف

 أرشيفية(.

  (3)العدد  -حزيران -م2010 تكريت /مجلة آداب الفراهيدي 

إشـــــكالية الخطـــــاب العلمـــــاني فـــــي التـــــراث   -4
 العربي اإلسالمي أركون نموذجا

ــة دراســات إســالمية معاصــرة   –مجل
  كلية العلوم اإلسالمية /كربالء

 (1)العدد  –حزيران  -م2010

الوســطية واالعتــدال عنــد علمــاء المســلمين   -5
 أنموذجا.  هـ(751ابن قيم الجوزية )ت

 ( 17المجلد )/( 5العدد) -م2010 /الموصل مجلة التربية والعلم

علـي تراجم شهيرات النسـاء " ألبـي الحسـن   -6
ــــت الحســــين أ ــــكينة بن ــــالقي سة  نموذجــــاالم

 )دراسة وتحقيق(

ــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــة العل ــــــــــــــــــة كلي مجل
 /الموصلاإلسالمية

 (5(/المجلد)10)العدد  -م2011

 رسالة في ذكر عدد األمعاء والمنفعة من  -7
 كثرتها البن سينا( )دراسة وتحقيق(

/ مجلة أبحاث كلية التربية األساسية
 الموصل

 10(/ م4)العدد -تموز -م2011

م اإلماالمالمح الفكرية والفلسفية عند   -8
 الغزالي في كتابه المنقذ من الضالل

وقــــــائع مــــــاتمر العــــــرا  الفلســــــفي 
 الخامس / بغداد

 م2011

د البن أببار المستفيد بأببار بالد بن الولي  -9
م( دراسة 1563هـ/971الحنبلي )ت
 وتحقيق

 (19)المجلد-(4)العدد م2012 مجلة التربية والعلم / الموصل

فضائل مدينة حمص في كتب التراث   -10
 العربي اإلسالمي ابن عساكر نموذجا.

 

  (20)م(/2العدد)  -م2013 مجلة التربية والعلم / الموصل

 البحوث المنشورة

 البحوث المنشورة
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 في التراث العربي المخطوطة المصاحف  -11
 لالموص المركزية االوقاف مكتبة االسالمي
 نموذجا

مجلة البحـوث والدراسـات اإلسـالمية 
 المحكمة / بغداد

 ( 33م / العدد )2013

في  االتراك االحنافمصنفات المدرسين   -12
من بالل كتاب طبقات  العلم الشرعي

 هـ(979)تالحنفية البن الحنائي 

وقــائع مــاتمر جامعــة الــب ارســالن 
 تركيا -/موش 

 

 تموز – م2013

ــراث   -13 المستشــرقون وجهــودهم فــي بدمــة الت
 العربي المخطوط.

كليــة اآلداب  –مجلــة آداب الرافــدين 
 الموصل.

 (67العدد ) – م2013

في  راجم والسيرتات التاريخ والمخطوط  -14
 األوقاف العامة في الموصل مكتبة

 2013أ -10العدد  -20المجلد  مجلة آداب الفراهيدي / تكريت
 تشرين االول

المستشرقون األلمان وجهودهم تجاه   -15
 المخطوطات العربية اإلسالمية

ــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــة العل ــــــــــــــــــة كلي مجل
 اإلسالمية/الموصل

  (8)المجلد ( 1/15العدد) – م2014

 المخطوطات تحقيق في مشكالت  -16
 نموذجا والتحريف التصحيف

ــراث/ مركــز جمعــة  ــة والت افــا  الثقاف
 االمارات -الماجد للثقافة والتراث 

 (88العدد) –م 2014

 مخطوطة ترجمة الشيخ محمد بن سليمان  -17
م( دراسة 1780هـ /1194الكردي )ت
 وتحقيق  

 م.4/9/2013قبول نشر مجلة التربية والعلم / الموصل

سيرة منهج ابي الفداء الحموي في كتابة ال  -18
 النبوية

العدد  2016السنة التاسعة مارس  مجلة كان التاريخية علمية محكمة 
(31) 

مختصر كتاب الوفيات في العصر   -19
 المملوكي مخطوطة المنتهى في وفيات

 اولي النهى البن حمزة الدمشقي

 2018/(48(ىالسنة )74)العدد  / االدابمجلة آداب الرافدين

سرقة تراث المخطوطات في مكتبة اوقاف   -20
 الموصل

 

 2018( /64المجلد ) بغداد  /مجلة سومر العلمية
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 الكتب املنجزة املنشورة

 
 جهة النشر

 
 الغالف

دراسة وتحقيق كتاب ) مناقل   -1
الدرر ومنابت الزهر البن رأس 

 مشترك -غنمة االشبيلي( 

 –لبحــوث والدراســات اإلســالمية مركــز ا
 (226رقم اإليداع ) -م(2008)بغداد/
 
 
 
 

 
ص هذا الكتاب ثمرة من ثمار القرن السادس الهجري ، الذي كان يحمل طابع ذلك العصر ، وهو الميل إلى التأليف القص

لمجيدة ن أحداث السنوات االتاريخي ، وقد استمد ابن رأس غنمة نقطة بداية مالفه ـ شأنه في ذلك شأن كتب المشر  ـ م
لكتب األبرى األولى لإلسالم وأببار الدولة األموية ، وهذه األعمال في صورتها النهائية المكتوبة في هذا الكتاب وغيرها من ا
في المحافظة  التي الفت ، هي ثمرة لقصص لم تنقطع حلقات روايتها ونموها على يد مالفيها ، التي أسهمت بشكل أو آبر

تب بيد مارخ كبيـرة من التـراث العـربي واإلسالمي وتاريخه المجيد. وألهمية هذا الكتاب كونه مخطوطا أوال ، وانه ك على ثروة
ر  العربي وأديب اند لسي ، الذي ربما قد أعطى هذا الكتاب قيمة وأهمية كبيرة ، إذ عكس لنا ذلك بطبيعة الحال صورة المش

ثقافي واالهتمام تذاك ؛ وعبر لنا في ذات الوقت عن عمق التواصل المعرفي ، والتبادل الفي ثقافة وعقلية اإلنسان األندلسي وق
ر لنا عن وحدة المشترك بين المشر  والمغرب وبالد األندلس ، في مختلف الشاون السياسية واألدبية والتاريخية ، الذي عب  

 االنتماء  والمصير المشترك بينهما.

دراسة وتحقيق كتاب القول   -2
ختصر في أببار المهدي الم

 البن حجر الهيتمي -المنتظر

، 1، ط دار الكتـــــــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــــــة
 م(2011/بيروت)
 
 
 
 
  

 الكتب المنشورة
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يأتي كتابه ردا عقائديا على الحاملين أفكارا  اذ تناول الكتاب دراسة وتحقيق نصوصه وهي مجموعة من احاديث الرسول 
اء البعض ممن عاصر المالف أنهم هم المهديون أومن ساللته فاسدة التي قد اجتاحت المجتمع آنذاك ، والتي تمثلت في ادع

 ، وليبين كذب وافتراء هاالء الدجالين...  ونسله.. ، فيأتي الكتاب ليبين الصفات واألببار الصحيحة والثابتة عن رسول هللا

ة الن قد بين البناء والهدم رؤي   -3
 إسالمية

م( رقــــم 2010دار الميثــــا  )الموصــــل/
 ار الوثائق بغدادد 1308اإليداع 

 

 
 

د اببار المستفيد في اببار بال  -4
ة بن الوليد البن الحنبلي دراس

 وتحقيق

، 1، ط دار الكتـــــــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــــــة
 م(2012/بيروت)

 

دراسة وتحقيق المخطوط الموسوم " إببار المستفيد بأببار بالد بن الوليد " لرضي الدين محمد بن تناول الكتاب 
 م( ليأبذ مكانه بين كتب التأريخ العربي اإلسالمي المنشورة.1563/هـ971لحنفي )تإبراهيم بن يوسف الحنبلي ا

تكمن أهميتها في كون المخطوطة اعتمدت على مصادر نادرة ومنها مفقودة كتاريخ الحمصيين ألبي بكر احمد اذ 
 وغيرها.   البغدادي ، واسامي من نزل فيهم القران البن الضرير، والجمال في أسماء الرجال للجزري...

االستغراب عند محمد اركون   -5
وموقفه من القران الكريم من 
قد بالل كتابه الفكر االسالمي ن

 واجتهاد

م( رقــم 2012مطبعــة االبــوة )الموصــل/
 ( دار الوثائق بغداد1101اإليداع  )
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 المي نقد ي كتابه )الفكر اإلسهذا الكتاب توضيح موقف المفكر محمد أركون من القران الكريم، وما قاله عنه فيتناول      
 واجتهاد(، ومحاولة الرد على هذه الهرطقات الفكرية تجاه احد مصادر الوحي والتشريع اإلسالمي.

وقد ضم الكتاب مجمل تصورات أركون وآرائه الفكرية والعقائدية بطريقة موجزة ومقتضبة  تتناسب مع حجم البحث ، فكان  
 .كتابتعريف بكتابه الذي كان مدار دراستنا في هذا الالون وكتاباته ،  وكذلك التمهيد يضم نبذة تعريفية عن أرك

واقع خمطوطات مكتبة االوقاف   -6
املركزية يف املوصل بني املاضي 

 م( 2010 -1973واحلاضر )

 مركز البحوث والدراسات اإلسالمية )بغداد
 م(2012/

  
  ف الموصل ويبين المراحل التي مرت بها المخطوطاتيتناول الكتاب حال المخطوطات المحفوظة في مكتبة اوقا 

  السرقات التي تعرضت لها المخطوطات  وباصة
فضائل حمص في التراث   -7

االسالمي مع تحقيق رسالة 
فضائل حمص المنسوبة البن 

 عتيق

، 1، ط دار الكتـــــــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــــــة
 م(2014/بيروت)

 

حاديث وآثار حول أهميتها وفضلها من بالل كتب التراث العربي فضل هذه المدينة العريقة، وما ورد فيها من أ تناول الكتاب
كما تناولنا  رسالة في ، ل مدينة حمصائالبحث يعالج الكشف عن المصنفات التراثية التي تناولت فضاإلسالمي، إذ أن 
لم تظهر في عتيق دراسة وتحقيق وتكمن أهمية المخطوط من بالل ما حوته من معلومات جديدة ونادرة فضائل حمص البن 

  المصنفات المشهورة في القديم والحديث ، كما تكمن وتزداد قيمة المخطوطة وأهميتها لندرة مالفها .
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ة الن قد بين البناء والهدم رؤي  -8
 إسالمية

، 1، ط دار الكتـــــــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــــــة
 م(2014/بيروت)

 

قد إلى تحديد صورة ومالمح النّ  كتابدف هذا اليهيتناول الكتاب ظاهرة الخطأ اإلنساني والنقد بنوعيه البّناء والهّدام ، و 
والمفاهيم  لمبادئاوالقواعد األساسية في عملية التغيير واإلصالح في سبيل توحيد وتقريب  المبادئفي اإلسالم في ضوء 

 . واالنطالق بها إلى جادة الصواب وبر األمان

  ابن سينا الطبيب  -9
 
 

 م(2014، )عمان/1دار غيداء ، ط

 

ابن سينا الطبية والكشف عن مصنفاته الطبية مع دراسة وتحقيق مخطوطة " رسالة في ذكر عدد ذا الكتاب حياة يتناول ه
م(، الذي عرف باسم الشيخ 1037_980هـ/428-370األمعاء والمنفعة من كثرتها " البن سينا الحسين بن عبد هللا )

ية(، وفصل في أجزائها من مسمياتها الرئيس، ضمن تاريخ العلوم الطبية. فقد تناول ابن سينا األمعاء )دراسة تشريح
 ووظائفها في وقت لم تكتشف األجهزة الطبية الحديثة، ويدل على أن  المسلمين سبقوا الغرب في قضية التشريح والجراحة.

تكمن أهمية المخطوط من بالل ما حوته من معلومات تشريحية وطبية ، كما تزداد قيمة المخطوطة وأهميتها ليس لذكر و 
فها فقط ، بل  لندرتها إذ أنها النسخة الوحيدة والفريدة في العالم ، وأضافت مصدرا آبر من مالفات ابن سينا وشهرة مال

  الذي لم يعرض له مترجموه.
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التراث المنطقي في المغرب   -10
واالندلس دراسة وتحقيق مخطوط 

 وظائف في علم المنطق

،  1دار المعتـــــز للنشـــــر والتوزيـــــع ، ط
 م(2016)عمان /

  
لعديد من الرتاث ساهم املغرب العريب يف رفد وإثراء احلضارة االسالمية، خاصة يف اجملال الفكري، فخلف لنا القد 

ليبني  الكتاب  هذااالسالمي الذي تتداوله االمة، انتجته عقول مغربية اسالمية حبتة فصاروا علماء وهداة وادالء وبناة... وأييت
ار أحد الرتاث املدفون راسات البحثية، ويبني أهم اسهاماته يف احلضارة االسالمية، واظهأحد هؤالء العلماء املغبون حقه يف الد

واملخطوطة كتبت يف  ،إىل دراسة وحتقيق املخطوطة املوسومة: "وظائف يف علم املنطق" الكتابيهدف بني خزائن املكتبات...
العريب الذي  كون املخطوطة تناولت أحد أعالم املغربيف  م(. وتكمن أمهية العمل يف إحياء الرتاث اإلسالمي، و 14هـ/8القرن)

  يعترب أحد العلماء البارزين يف عصره ، واحد اقطاهبا يف التصوف االسالمي.
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 ت

 
 اسم البحث ونوع املشاركة

 
 اسم املؤمتر/ندوة

 
 املكان

 
 خلتأريا

نـــــدوة الجديـــــد فـــــي منهجيـــــة إدارة  المشاركة : حضور ونقاش.  -1
 Tomالجودة 

 2/12/2002-21 بغداد /الجادرية

انجــازات مركــز البحــوث والدراســات   -2
 اإلسالمية نينوى.

الماتمر األول لمدراء الوقف السـني 
 في العرا 

-بغــــداد/الوقف الســــني
 .مركز البحوث

6-8/4 /2008 

في دراسـة المستشرقون ومنهجهم   -3
 .التراث العربي المخطوط

المـــــــــــاتمر العلمـــــــــــي الســـــــــــادس 
 )االستشرا (

 29/4/2009-28 كلية اآلداب/ الموصل

التراث الفلسـفي فـي مكتبـة أوقـاف   -4
 الموصل

النـــدوة األولى)الفلســـفة فـــي حياتنـــا 
 اليومية(

كليــــة اآلداب/الموصــــل/ 
 قسم الفلسفة

 م14/10/2009

مقومـــات التســـامح واالعتـــدال فـــي   -5
 طاب اإلسالمي )مشترك(الخ

ماتمر دور األديان في تعزيز األمـن 
 والسالم في العرا 

فنــــــد  الرشــــــيد بغــــــداد 
 البرلمان العراقي 

 م19/12/2009

إشــــكالية الخطــــاب العلمــــاني فــــي   -6
ـــي اإلســـالمي أركـــون  ـــراث العرب الت

 مشترك -نموذجا

المـــاتمر األول )اإلســـالم ومشـــكالت 
 القرن الحادي والعشرين(

م اإلســالمية/ كليــة العلــو 
 كربالء

16-17/3/2010 

المواطنـــة فـــي مواجهـــة التحـــديات   -7
الراهنـــــة فـــــي المجتمـــــع )وثيقـــــة 

 المدينة أنموذجا

ــــــــــدوة السادســــــــــة )التحــــــــــديات  الن
ــــــــة للمجتمــــــــع  ــــــــة الراهن االجتماعي

 العراقي(

كليــــة اآلداب/الموصــــل/ 
 قسم االجتماع

14/4/2010 

التخطــــــــيط البيلــــــــوغرافي لواقــــــــع   -8
ــة المخطوطــات المفقــودة  فــي مكتب

 أوقاف الموصل )دراسة أرشيفية(

الماتمر الرابع البحـث العلمـي حاجـة 
 إبداع طموح

 3/5/2010-2 كلية اآلداب/تكريت

التســـامح والتعـــاي  الســـل  مي فـــي   -9
 المنظور القرآني

الندوة السابعة سـبل تعزيـز التعـاي  
 في المجتمع العراقي

/الموصــــل/ بكليــــة اآلدا
 قسم االجتماع

12/5/2010 

لعالقات السياسية  للسالجقة مع ا  -10
الدول واإلمارات من بالل 

جامعة ارجييـس/  الماتمر األول للسالجقة
 قيصـري /تركيا

26-30/9/2010 

 المؤتمرات والندوات
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مخطوطة  "مسالك األبصار في 
ممالك األمصار البن فضل هللا 

 (العمري)عرض  تحليل

الوسطية و االعتدال عند علماء   -11
المسلمين ابن قيم الجوزية 

 إنموذجا هـ(751)ت

المـــاتمر األول الشـــريعة اإلســـالمية 
 واللغة العربية وثقافة االعتدال

/ كليــــة التربيــــة للبنــــات
 الموصل

13-
14/10/2010 

موقف أركون من القران الكريم   -12
 عرض ونقد  

المســابقة األولــى فــي مركــز البحــوث 
 والدراسات اإلسالمية نينوى 

 1/12/2010 كلية اآلداب /الموصل

دين قايماز في إدارة دور مجاهد ال  -13
 الموصل

 8/12/2010 مركز دراسات الموصل اإلدارة في الموصل

-13 كلية اآلداب/ الموصل الماتمر العلمي السابع  موقف ابن بلدون من علم الكالم  -14
14/12/2010 

امة في الحض  -15 ارة اثر األفكار الهد 
ي اإلسالمية كتاب الفكر اإلسالم

 نموذجا

ـــــــــــــــز البحـــــــــــــــوث مر  الماتمر العلمي األول ك
ـــــاف /  والدراســـــات األوق

 نينوى 

10/5/2011 

المسشرقون األلمان وجهودهم   -16
في بدمة المخطوطات العربية 

 اإلسالمية

كليـــــــة التربية/جامعـــــــة  الماتمر األول للمخطوطات 
 تكريت

15-16/5/2011 

 المصاحف المخطوطة في مكتبة  -17
 أوقاف الموصل

ــــــن الجــــــزري  الماتمر األول للقراءات ــــــد اب معه
 موصل/ال

27-28/9/2011 

التعاي  السلمي من بالل   -18
األحالف والمعاهدات في عصر 

 الرسالة

مركــــــز صــــــالح الــــــدين  الماتمر الخامس 
 األيوبي/ تكريت

21-
22/11/2011 

المالمح الفكرية والفلسفية عند   -19
اإلمام الغزالي في كتابه المنقذ 

 من الضالل

/ يةالجامعـــة المستنصـــر  ماتمر الفلسفة العراقي الخامس
 بغداد

23-
24/11/2011 

 8/12/2011-7 كلية اآلداب/ الموصلالمـــاتمر الثـــامن اآلداب أفـــا  بـــين مشكالت في تحقيق المخطوطات   -20
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 التراث والمعاصرة التصحيف والتحريف نموذجا

 المصاحف المخطوطة في التراث  -21
ل العربي اإلسالمي مدينة الموص

 نموذجا

ــــــــ الماتمر الدولي العالمي االول ة االســــــــالمية الجامع
 عمان -/األردن 

13-4/12/2011 

النساخ واسهاماتهم في نسخ   -22
المصاحف القرآنية في مكتبة 
 االوقاف العامة بالموصل

نـــدوة الكتابـــة والكتـــاب االولـــى فـــي 
 نينوى 

الموصـــــــــــل/ جامعـــــــــــة 
 الموصل

 

فضائل حمص في التراث العربي   -23
مع دراسة وتحقيق رسالة في 
فضل حمص المنسوبة البن 

 نموذجاعتيق 

ـــــوم  المـــــاتمر العلمـــــي الثـــــاني )العل
 االنسانية وتحديات العصر(

بغداد/ الجامعـة العراقيـة 
 كلية اآلداب

2/4/2012 

مشكالت في تحقيق المخطوطات   -24
 التصحيف والتحريف نموذجا

كربالء/كليــــــــة العلــــــــوم  
 االسالمية

4/5/2012 

مصنفات المدرسين االتراك   -25
االحناف من بالل كتاب طبقات 

 يةالحنف

جامعــــــة مــــــوش الــــــب  ماتمر المدارس الدينية
 ارسالن /تركيا

5-7/10/2012 

منهج المارخ ابي الفداء الحموي   -26
 في كتابة السيرة النبوية

جامعـــــــــــة بابل/كليـــــــــــة  ماتمر دولي
 التربية االساسية

13-
14/11/2012 

مخطوطات التاريخ والتراجم   -27
والسير في مكتبة أوقاف الموصل 

 بين المخطوط والمطبوع 

مـــاتمر دولـــي الثـــاني للمخطوطـــات 
 العربية

جامعــــة تكريــــت /كليــــة 
 التربية

11-12/3/2013 

مخطوطــــــــة ترجمة الشيخ محمد   -28
بن سليمان الكردي 

 م(1780هـ/1194)ت
 دراسة وتحقيق

المــاتمر االول للكــرد وكردســتان فــي 
 الدولة العثمانية

جامعة صالح الدين فـي 
 اربيل /كلية اآلداب

16-18/4/2013 
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الفهم المعاصر آليات من القران   -29
 الكريم

  آيات من سورة االنبياء نموذجا
 دراسة تحليلية

النـــدوة الدوليـــة حـــول إعـــادة النظـــر 
 القرآن 

  5/5/2013-3 انقرهمعهد القران /

المخطوطات واالثار المملوكية في   -30
دراسة  مكتبة أوقاف الموصل

 تحليلية

المـــــــــاتمر الثـــــــــاني للمخطوطـــــــــات 
 المملوكية

امبردج/جامعــــــــــــــــــــــــة ك
 بريطانيا -ماجدلين

2-4/9/2013 

جهود علماء المغرب واالندلس   -31
 في التراث المنطقي االسالمي

ــــــة اآلداب الماتمر التاسع جامعــــــة -كلي
 الموصل

6-7/11/2013 

المسار الفلسفي واالصالحي في   -32
 فكر فخر الدين الرازي 

ـــــة اآلداب  الماتمر الخامس ـــــة –كلي جامع
 / بغدادالمستنصرية

4-5/12/2013 

النقد بين البناء والهدم رؤية   -33
 اسالمية

جامعة صالح الدين فـي  ماتمر مقومات السلم االجتماعي
ــــــــــة العلــــــــــوم  اربيل/كلي

 االسالمية

1-3/4/2014 

العامل التاريخي ودوره في   -34
استمرار العالقات العراقية التركية 
 قراءة في ضوء فلسفة التاريخ

نــدوة الشــر  االوســط فــي االســتمرار 
 التغييرو 

 10/5/2014-7 جامعة قريق قلعة/تركيا

تشكيل العقل المسلم عند  أصول  -35
 الدكتور عماد الدين بليل

نــدوة الــدكتور ا.د.عمــاد الــدين بليــل 
 دراسات في منجزه المعرفي

 12/12/2018 مركز دراسات الموصل

حلقـــــــة نقاشـــــــية )ازمـــــــة الــــــــوعي  مشكالت في التراث االسالمي  -36
 والمجتمع(

ـــــة  قســـــم الفلســـــفة /كلي
 االداب

16/1/2019 

 

 

 

 

 

 


