
 

                                                                                                                   

 الذاتية السيرة

 

 العبيدي نعمه خضير مطر حمدأ.د. أ..  العربية باللغة الرباعي االسم

 Ahmad Mutar Khudhair Namah:االنكليزية باللغة االسم

 1/7/1971:  الميالد تاريخ

 ذكر: الجنس

 متزوج:  االجتماعية الحالة

 7:  االوالد عدد

 مسلم:  الديانة

 وخالفة راشده سيرة نبويه:الدقيق التخصص        اسالمي  تاريخ: العام التخصص

 تدريسي:  الوظيفة

وتم الحصول على  28/9/2014تاريخ الحصول عليها      استاذ:  العلمية الدرجة

 19/1/2010لقب استاذ مساعد  

 االنسانية للعلوم التربية كلية /ديالى جامعة:  العمل عنوان

 07700064044:  العمل هاتف

 07700064044:  النقال الهاتف

 ahmedmotar555@gmail.com:  االلكتروني البريد

 A11796226: السفر جواز رقم

 

  العلمية المؤهالت:  اوالا 

 1994 االسالمية العلوم بغداد   البكالوريوس 



 2000 العربي التاريخ معهد   العربيه الدول جامعة الماجستير

 احمد االمام اصحاب تراجم في االرشد المقصد الرسالة عنوان

 باشراف الدكتور صبري احمد الفي

 

 2004 العربي التاريخ معهد العربيه الدول جامعة الدكتوراه

 الديلم واقليم النهر ماوراء بالد دخلوا الذين الكرام الصحابة األطروحة عنوان

      باشراف الدكتوره سميعة عزيز  الرحاب واقليم

 في كلية التربيةالمقررات الدراسية التي درستها  في الدراسات العليا 

 دراسات في منهج البحث التاريخي 1

 االسالمفي تاريخ صدر دراسات  2

 تاريخ صدر االسالم وموقف الستشراق منه 3

 دراسات في الحضارة االسالمية  4

 دراسات في حقوق االنسان 5

 دراسات في االفتصاد االسالمي 6

 

 

ا    كلية التربية الدراسة االولية درستها في التي الدراسية المقررات:  رابعا

 2009-2008 التاريخ القديم العربي الوطن تاريخ 1

 2013الى 2009 التاريخ الراشدة والخالفة النبوية لسيرةا 2

 2011-2010 التاريخ اسالميه حضارة 3

 2011-2010-2010-2009 التاريخ عباسيالعصرال 4

كلية التربية جامعة  قسم التاريخ واالن استاذ السيرة النبوية والخالفة الراشدة في 5

 ديالى



       

  أشرفت عليها التي(  الرسائل ، االطاريحبعض )  

  الرسالة أو األطروحة اسم ت

 2010 التاريخ  التاريخيه ومروياته الدمشقي زرعة ابو 1

التاريخ والجهاد والصيد والسباق الرمي في والرشاد السرور مناهج كتاب 2

 2011 

الهجري الثالث القرن نهاية حتى واالدارية العلمية وجهودهم الكنديون 3

 2012 التاريخ 

 2013 التاريخ التاريخيه ومروياته غياث بن حفص 4

 دراسة والبغوي الرازي حاتم ابي ابن تفسيري خالل من النبوية السيرة 5

 2014 التاريخ موازنة

  ومروياته التاريخية في كتابه اسباب النزول هـ(460)تالواحدي النيسابوري 6

 األخرى عدد من الرسائل شراف على لال باالضافة

مناقشة عشرات الرسائل في جامعة بغداد وديالى وتكريت وكذلك تقييم  كذلك  

   عشرات البحوث العلمية  للترقيات العلمية والنشر في المجالت العلمية

  

 المؤتمرات:

بصفته  ديالى جامعة/ االنسانيه للعلوم التربية لكلية السابع العلمي المؤتمر 1

 باحث

ديالى جامعة/  االنسانية للعلوم التربية لكلية الثامن العلمي المؤتمر 2

 بحثين في اشتركت باحثبصفت  

 باحثبصفة  كلية التربية للبنات/المؤتمر العلمي في الجامعة العراقية  -3

التاريخ في كلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة ديالى المؤتمر العلمي لقسم  -4

 بصفة باحث



في كلية التربية للعلوم اإلنسانية لقسم التاريخ الدولي المؤتمر العلمي التخصصي  -5

 بصفة باحث جامعة ديالى  في 

  

     

 

ا      االخرى العلمية االنشطة:   سابعا

 

: القيت محاضرة في رئاسة جامعة ديالى حول ظاهرة العنف الجامعة  داخل

 2013في عام  واالرهاب

2013الكوفة تاريخيا عام القيت محاضرة في كلية العلوم االسالمية كان عنوانها 

  

ول : القيت محاضرتين في مديرية الوقف ديالى احداهما كانت حالكلية خارج

  2012في عام االسراء والمعراج 

ا   تطوير أو والمجتمع البيئة لخدمة التخصص مجال في البحثية المشروعات:  ثامنا

 . التعليم

 الكتب المؤلفة اوال ...

الذين فتحوا بالد ما وراء النهر وإقليم الديلم وإقليم رضي هللا عنهم الصحابة  -１

 الرحاب 

 468)ت النيسابورياحدي للومن خالل كتاب أسباب النزول السيرة النبوية  -１

 )هجرية

 بغوي تفسيري ابن أبي حاتم الرازي والالسيرة النبوية من خالل  -１

 اإلمام أحمد....دراسة وتحقيق أصحاب  تراجمالمقصد االرشد في  -１

 

 ثانيا...البحوث 

 رشد ابن– التربية كليه االستاذ مجلة  تاريخية دراسة الرجيع غزوة 1

 2009 98/عدد



 ديالى مجلة الغزوات في الصحابه صلى هللا عليه وسلم  الرسول مشاورات 2

 2009 38/عدد

 2009 91/ عدد االداب كلية مجلة الصلت ابي بن امية 3

 2009 االنبار جامعة مجلة والخالفة يزيد بن معاوية الخليفة 4

8/عدد المستنصرية/التاريخية الدراسات مجلة العلمية وجهوده خزيمة ابن 5

 2010 

           50/ عدد ديالى مجلة االسالم في ودوره قيس بن ثابت الصحابي 6

 2011 

 2012صلح الحديبية االسباب والنتائج دراسة تاريخية في جامعة ديالى عام  6

 بغداد/االسالمية العلوم كلية مجلة ...صلى هللا عليه وسلم النبي وبعوث سرايا 7

 2013 36/عدد

 2014 1/عدد تكريت جامعة مجلة العباس بني مناقب في االساس 8

 واالندلس المغرب في العسكري ودوره القشيري بشر بن بلج 9

 2014 43/عدد واالثار التاريخ مجلة 

تاريخيه دراسة القتاليه غير صلى هللا عليه وسلم  الرسول غزوات 10

 2014 63/ عدد ديالى مجله 

 العرب عند الفراسة تاريخ 11

 جامعة/االنسانية للعلوم التربية لكلية الثامن العلمي المؤتمر مجلةمنشور في        

 2015/ ديالى

  

 يعلى ابي عند االسالم في القطائع حكاما    12

 جامعة/االنسانية للعلوم التربية لكلية الثامن العلمي المؤتمر مجلةمنشور في       

 2015/ ديالى

  االسالمي المشرق فتح في واثارها السالم عليهما والحسين الحسن االمامان.13 



 كتاب خالل من مصر في األجتماعية الحياة في العراقيين القضاة أسهامات.14 

   العسقالني حجر البن مصر قضاة عن االصر رفع

 2019لعام   2ج 81مجلة ديالى للبحوث االنسانية  العدد 

 عن االصر رفع كتاب خالل من مصر في العراقيين للقضاة االدارية الوظائف.15 

 . العسقالني حجر البن مصر قضاة

 2019لعام  2ج 82مجلة ديالى للبحوث االنسانية العدد 

األخرى من خالل )صلى هللا عليه وسلم( مع اصحاب الديانات حوارات النبي .16

ا اليهود -عادل الدمشقي كتاب التفسير )اللباب في علوم الكتاب ( البن   أنموذجا

لسنه   1ملحق  3العدد  60المجلد االستاذ للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  مجلة 

 م2021

 هجرية( دراسة في سيرته 226)ت.ابن قدامة المقدسي 17

     2018   9للدراسات اإلنسانية العدد مجلة اشنونا 

المنورة من بيعتا العقبة وهجرة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( الى المدينة .18

 في علوم الكتاب( البن عادل الدمشقي دراسة تاريخية خالل كتاب التفسير )اللباب 

  2022لعام  1ج 91مجلة ديالى للبحوث االنسانية  العدد 

 حاتم الرازي: دراسة في سيرته ابي  ابن.19

 2017لعام    73مجلة ديالى للبحوث االنسانية العدد 

  دراسة تاريخية في سيرته(.حفص بن غياث النخعي )20

 2016لعام  69مجلة ديالى للبحوث االنسانية العدد 

 لبالد البجة السياسية .المظاهر 21

 2020لعام  2ج 83مجلة ديالى للبحوث االنسانية العدد 

 

 

 



 كتاب شكر وتقدير:

 السنة                            المانحة الجهة                      

 

 2009                    ديالى جامعة شكر كتاب 1

 2009                     ديالى جامعة شكر كتاب 2

 2013                     ديالى جامعة شكر كتاب 3

 2009                 الطب كلية عمادة شكر كتاب 4

 2013               التربية كلية عمادة شكر كتاب 5

 2021             الوزير        مكتب  وتقدير كتاب شكر      6

 2021            الوزير           مكتبشكر وتقدير كتاب       7

 2022   مكتب رئيس الوزراء          كتاب امر اداري         8

 

 المناصب التي تقلدتها:

 2009اإلدارية والقانونية في رئاسة جامعة ديالى/ .مدير 1

 2009في رئاسة جامعة ديالى/.مدير الدراسات والتخطيط والمتابعة 2

 

 

  

                            

 

                

 



 

 


