السيرة الذاتية
 م  .م محمد صالح مهدي سليمان الذكوري. مواليد مدينة بغداد ( ، )8291/3/92متزوج ولدي اربعة أوالد. اسم الزوجة (بان وليد أيوب) . بغداد  -حي الربيع  -سبع أبكار (محلة .343زقاق .99دار . )4 الريد اإللكتروني ( .)cyossor@yahoo.com بكالوريوس أصول الدين من كلية اإلمام األعظم (رحمه اهلل تعالى) الجامعة للعامالدراسي ( .)9384 / 9383الدور األول  ،وبتقدير جيد جدا  ،وبمعدل ( ، )14.28
علما اني األول على دفعتي بمعدل ( . )29.43
 ماجستير أصول الدين تخصص (عقيدة ) من كلية اإلمام األعظم (رحمه اهلل تعالى)الجامعة ،
للعام الدراسي ( )9389 / 9388بتقدير جيد جدا وبمعدل ( . )14.28
 عملت امام وخطيب جامع حسن البارح في بغداد (األعظمية) .-

درست العلوم الشرعية (الحديث والعقيدة والفقه وعلوم القرآن والسيرة النبوية والنحو
والصرف والبالغة) عند مشايخ بغداد من سنة  8219أمثال الشيخ الدكتور صبحي
السامرائي (رحمه اهلل تعالى) عالم العراق في الحديث والشيخ جمال عبد الكريم الدبان
(رحمه اهلل تعالى) مفتي العراق السابق ،وغيرهم من المشايخ والدعاة وشاركت في
الدورات العلمية التي كانت تقام في جامع البنية في بغداد في سنة  8224وما بعدها.

 بدأت الخطابة في المساجد سنة  8229في بغداد. حضرت مجلس إجازة بالسند المتصل لرواية صحيح البخاري مع الشيخ محمدالعرقسوسي في جامع اإليمان في دمشق سوريا سنة. 9331
 حاصل على اإلجازة العلمية في اإلمامة والخطابة من ديوان الوقف السني سنة.9389 حاصل على إجازة بالسند المتصل برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. حاصل على شهادة طرائق التدريس واللقب العلمي من كلية اإلمام األعظم (رحمه اهللتعالى) الجامعة سنة .9382

 البحوث والرسائل المقدمة : .8اإلرهاب في سياسة فرعون في ضوء القران الكريم  .وهو ( بحث منشور) في مجلة
كلية التربية في الجامعة المستنصرية في المجلد الثاني سنة .9382
 .9مفهوم أشراط الساعة وأدلتها  ،وهو ( بحث منشور) في مجلة الجامعة العراقية ذي
العدد ( )49-3سنة .9381
 .3شيوخ ابن ابي شيبة الضعفاء الذين روى عنهم في مصنفه.
 .4رواية اإلمام الترمذي (رحمه اهلل تعالى) لحديث عائشة (رضي اهلل عنها) باب ما جاء
في التغليس بالفجر "دراسة وتخريج".
 .8التناسب بين سور اإلسراء والكهف ومريم" دراسة وبيان".
 .9ابن قيم الجوزية ومنهجه في كتابه" هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى" .
 .2سيد قطب ومنهجه في كتابه" في ظالل القرآن" .
 .1ثورة القراء والفقهاء ،األسباب والنتائج .
 .2عالمات الساعة في سورة النمل " دراسة تحليلية" .
 حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي األول الذي أقامته نقابةاألكاديميين العراقيين سنة .9382
 حائز على  1شهادات شكر وتقدير ومشاركة في المؤتمرات التي أقيمت في كلية اإلماماألعظم الجامعة.
 شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات حول حقوق اإلنسان ودورات التنميةالبشرية في داخل القطر وخارجه وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني  ،ومن هذه
الدورات :
 )8دورة ( اإلدارة المسجدية )  ،في اسطنبول سنة .9384
 )9دورة ( التخطيط الستراتيجي المؤسساتي ) في بغداد سنة .9388
 )3دورة ( فن اإللقاء الرائع )  ،في بغداد سنة .9389
 )4دورة ( كتابة المشاريع لمؤسسات المجتمع المدني ) .
 )8دورة (إعداد المدربين في مجال التنمية البشرية ) سنة .9382

