السيرة الذاتية
االسم :عاصف دحام سالم احمد الخزرجي ال نصاري.
تولد :العراق /صالح الدين /بلد /الضلوعية.9191 /
حاصل على شهادة االبتدائية من مدرسة الزوراء في عام .9119
حاصل على شهادة الثانوية الفرع االدبي من ثانوية االنشراح في عام /9111
.0222
حاصل على شهادة البكالوريوس من قسم اصول الدين في كلية العلوم االسالمية
جامعة بغداد في عام .0222 /0222
حاصل على شهادة الماجستير في الحديث النبوي الشريف ،من قسم الدراسات
االسالمية في كلية الشريعة ،جامعة بيروت االسالمية في لبنان ،بتاريخ  2ربيع
األول 9311ه_ الموافق  02كانون الثاني 0290م .وكان عنوان رسالتي
(فضائل البلدان في الحديث النبوي الشريف).
حاصل على شهادة الدكتوراه في الحديث النبوي الشريف ،من كلية اإلمام األعظم –
رحمه اهلل -الجامعة ،في عام  ،0299وكان عنوان اطروحتي (مرويات الصحابة
الذين نزلوا العراق في اإللهيات في الكتب الستة –جمع ودراسة. )-
*النشاطات العلمية:
 -9عملت مدرسا في ثانوية اإلمام األعظم في عام  ،0291ودرست المواد التالية
(مادة الحديث ،والفقه ،والخطابة).
 -0انتقلت الى التعليم العالي بصفة مدرس مساعد في كلية اإلمام األعظم وتسنمت
مقررية قسم أصول الدين.
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*النشاطات االجتماعية:
 -9عملت اماما وخطيبا منذ عام  0223معتمدا منهج الوسطية واالعتدال ،وحتى
عام 0293م.
 -0عملت مدير في فرع الهالل األحمر في الضلوعية لعام 0222م.
*البحوث والدراسات:
 -9قدمت بحثا بعنوان ( كرم النبي -صلى اهلل عليه وسلم -البخاري إنموذجا).
 -0شاركت ببحث مقدم لمؤتمر كلية اإلمام األعظم بعنوان (التجديد في علوم
الحديث النبوي الشريف).
 -1شاركت ببحث مقدم لمؤتمر كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد بعنوان (أحكام
من لم يصلهم اإلسالم ،أو وصلهم ناقصا ،أو مشوها ،ودورها في تعزيز النظرة
اإلنسانية إلى غير المسلمين).
 -3شاركت ببحث مقدم لمؤتمر كلية اإلمام األعظم –رحمه اهلل -الجامعة بعنوان
(حديث عليكم بالجماعة ،واياكم والفرقة) دراسة حديثية فقهية.
 -2شاركت ببحث مقدم إلى دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية بعنوان (أهمية
الدرس الفقهي في تكوين الحصانة الفكرية للفرد والمجتمع).
 -2شاركت ببحث مقدم لمؤتمر كلية اإلمام األعظم –رحمه اهلل -الجامعة بعنوان
العناية بالقراءات القرآنية في العراق ،في العصور اإلسالمية األولى ،في كتاب
(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي.
 -9شاركت ببحث مقدم لمؤتمر كلية اإلمام األعظم –رحمه اهلل -الجامعة بعنوان
مؤسسات اإلفتاء في الغرب "المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث أنموذجا".
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شهادات المشاركة:
 -9مشارك في دورة طرائق التدريس التي اقيمت في كلية اإلمام االعظم.
 -0حاصل على شهادة تقديرية في المؤتمر العلمي التاسع تحت عنوان
( االختالف الفقهي النظرية والتطبيق).
 -1حاصل على شهادة مشاركة في ورشة األنماط الشخصية وفق مقياس .mbtl
 -3حاصل على شهادة مشاركة في الموسم العلمي الثاني الموسوم (الشيخ صبحي
السامرائي محدثا ومحققا) .من قسم أصول الدين بنين /بغداد.
 -2حاصل على شهادة مشاركة في الندوة العلمية الثالثة الموسومة (األستاذ الدكتور
محمد رمضان رحمه اهلل -وجهوده العلمية) .من قسم أصول الدين بنين /بغداد.
 -2حاصل على شهادة مشاركة في المهرجان الثقافي األول للمرحلة األولى
(للدراستين الصباحية والمسائية) .من قسم أصول الدين بنين /بغداد.
 -9حاصل على شهادة مشاركة في دورة اإلتكيت التي أقامها مركز التعليم المستمر
في كلية اإلمام األعظم –رحمه اهلل -الجامعة.
 -2حاصل على شهادة مشاركة في الورشة التطويرية الثامنة ضمن الموسم العلمي
الرابع والموسوم(أساسيات القيادة).
 -1حاصل على شهادة مشاركة في دورة المصطلحات الشرعية والقانونية في اللغة
االنكليزية.
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