
  ألستاذ الدكتور عماد الدين خليلا
 

 . ١٩٤١ـ ولد في الموصل ـ العراق عام 

رف من قسم التاريخ في اآلداب بدرجة الش) الليسانس( حصل على البكالوريوس ـ

، والماجستير في التاريخ اإلسالمي بدرجة جيد 1962 جامعة بغداد عام/ بكلية التربية

، عن رسالته 1965 جامعة بغداد عام/ ب جدا من معهد الدراسات العليا بكلية اآلدا

، ) م١١٤٦ ـ ١٠٩٤/  هـ ٥٤١ ـ ٤٨٧ : عماد الدين زنكي(الموسومة بـ 

والدكتوراه في التاريخ اإلسالمي بدرجة الشرف األولى من كلية آداب جامعة عين 

اإلمارات األرتقية في الجزيرة (، عن رسالته الموسومة  1968شمس في القاهرة عام

 .)  م١٤١٠ ـ ١٠٧٢/  هـ ٨١٣ ـ ٤٦٥: لشام الفراتية وا

  1968 ـ عمل مشرفاً على المكتبة المركزية لجامعة الموصل عام

عداً، في كلية آداب جامعة الموصل ، فأستاذاً مساـ عمل معيداً، فمدرساً

  1977ـ 1967 لألعوام

، في ري، ومديراً لمكتبة المتحف الحضاثاً علمياً، ومديراً لقسم التراثـ عمل باح

المؤسسة العامة لآلثار والتراث ـ المديرية العامة آلثار ومتاحف المنطقة الشمالية في 

  1987 ـ 1977 امالموصل لألعو

، وعمل أستاذا للتاريخ اإلسالمي ومناهج البحث 1989 ـ حصل على األستاذية عام

،  9921 ـ 1987 ربيل لألعوامأوفلسفة التاريخ في كلية آداب جامعة صالح الدين في 

راسات اإلسالمية  م ، فكلية الد٢٠٠٠ ـ ١٩٩٢ثم في كلية تربية جامعة الموصل 

فجامعة الزرقاء  م ، ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٠، باإلمارات العربية المتحدة والعربية في دبي

 م التي ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٣، فكلية آداب جامعة الموصل  م٢٠٠٣األهلية، األردن، عام 

، حيث ال سالمية بجامعة اليرموك ـ األردنسات اإلأعارت خدماته لكلية الشريعة والدرا

 .يزال يعمل هناك



 : ـ شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية من بينها

  1971 .المؤتمر األول للتعليم الجامعي ـ بغداد ـ العراق ـ)1 (

  7919 .المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية ـ الدوحة ـ قطر ـ)2( 

  1980.ـ عمان ـ األردن ـ) فلسطين(ثالث لتاريخ بالد الشام المؤتمر الدولي ال)3( 

  1981 .الندوة العالمية الثالثة لآلثار والتراث ـ بغداد ـ العراق ـ)4( 

  1982 .ندوة حوار حول األدب اإلسالمي ـ المدينة المنورة ـ السعودية ـ)5( 

 . ١٩٨٩ية ـ الزقازيق ـ مصر ـ ندوة كتابة تاريخ األمة اإلسالم)6( 

  1990 كسفورد ـ المملكة المتحدة ـو، أندوة المنهاجية وإسالمية المعرفة)7( 

، عمان ـ معية الدراسات والبحوث اإلسالميةاألسبوع الثقافي للمعهد العالمي وج)8( 

  1992 األردن ـ

سطنبول ـ إمي، المؤتمر العالمي الثاني حول سعيد النورسي وتجديد الفكر اإلسال)9( 

  1992 تركيا ـ

ندوة مستقبل العالم اإلسالمي الثقافي من خالل واقعه المعاصر ـ فاس ـ  )10( 

  1993 المغرب ـ

  1995 .سطنبول ـ تركيا ـإالمؤتمر العالمي الثالث حول فكر سعيد النورسي ـ )11( 

واقع والطموح ـ ال: المؤتمر الثاني لجامعة الزرقاء األهلية حول األدب اإلسالمي)12( 

  1999 عمان ـ األردن ـ

 . م٢٠٠١الملتقى الدولي الثالث لألدب اإلسالمي ـ أغادير ـ المغرب ـ )13( 

 . م٢٠٠٤الملتقى الدولي الرابع لألدب اإلسالمي ـ فاس ـ الغرب ـ )14( 

 : ـ شارك في إنجاز عدد من األعمال العلمية لبعض المؤسسات ومنها

 . تربية والثقافة والعلوم ـ تونسالمنظمة العربية لل)1( 

 . كسفوردأومركز الدراسات اإلسالمية ـ )2( 

 . المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ـ فيرجينيا)3( 



 . الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ـ الرياض)4( 

 : ـ حاضر في عدد من الجامعات والمؤسسات العربية واإلسالمية والعالمية ومنها

 .  محمد بن سعود ـ الرياضجامعة اإلمام)1( 

 . جامعة العين ـ اإلمارات العربية المتحدة)2( 

 . كسفوردومركز الدراسات اإلسالمية ـ أ)3( 

 . جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ـ أم درمان)4( 

 . جامعة أم درمان ـ أم درمان)5( 

 . الجامعة األردنية ـ عمان)6( 

 . جامعة صنعاء ـ صنعاء)7( 

 . جامعة العلوم والتكنولوجيا ـ صنعاء)8( 

 . جامعة الزرقاء األهلية ـ عمان)9( 

 . جامعة جرش األهلية ـ عمان)10( 

 . جامعة قطر ـ الدوحة)11( 

 . مكتب األردن للمعهد العالمي للفكر اإلسالمي ـ عمان)12( 

 . جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية ـ عمان)13( 

 .  العالمية ـ ماليزياالجامعة اإلسالمية)14( 

 . المجمع العلمي العراقي ـ بغداد)15( 

 .كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ـ دبي)16( 

 .ربدجامعة اليرموك ـ إ)17( 

 : ـ شارك في صياغة مناهج التاريخ لعدد من الجامعات منها

 . جامعة العلوم والتكنولوجيا ـ صنعاء)1( 

 . ـ ماليزياالجامعة اإلسالمية العالمية )2( 

 .المعهد األوربي للدراسات اإلنسانية ـ فرنسا)3( 



ـ أنجز العديد من المواد العلمية في التاريخ والحضارة والفكر واألدب للموسوعات 

 : العربية واإلسالمية ومنها

  )  مادة٤٠(موسوعة دار الشروق ـ القاهرة )1( 

  )  مواد١٠( الموسوعة العلمية المتطورة ـ مدريد )2( 

  )  مادة٣٥( موسوعة التاريخ والحضارة اإلسالمية ـ القاهرة )3( 

  )مادة واحدة( موسوعة مؤسسة الوقف التركية ـ اسطنبول )4( 

  ) مواد٦( الموسوعة الدينية ـ بيروت )5( 

ـ شارك في عضوية اللجان االستشارية لهيئات تحرير عدد من المجالت العلمية 

 : والفكرية المحكّمة ومنها

 . مجلة المسلم المعاصر ـ مصر)1( 

 . مجلة اإلنسان المعاصر ـ لبنان)2( 

 . مجلة المنعطف ـ المغرب)3( 

 . مجلة إسالمية المعرفة ـ ماليزيا)4( 

 . مجلة الدراسات اإلسالمية ـ الباكستان)5( 

 . مجلة التاريخ اإلسالمي ـ الهند)6( 

 . ي التاريخ اإلسالميـ أشرف على العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه ف

ـ كتب عن أعماله عدد من رسائل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في العديد من 

 . الجامعات العربية

والتركية ـ ترجمت بعض مؤلّفاته إلى عدد من اللغات وبخاصة االنكليزية والفرنسية 

 . ندونيسيةوالفارسية والكردية واإل

 : د من المجالّت العلمية واألكاديمية والمحكمة ومنهاـ نشر عشرات البحوث في العدي
 



ة المجمع العلمي العراقي مجل) بغداد(، المورد )بغداد(، المؤرخ العربي )بغداد(سومر 

، إسالمية المعرفة )القاهرة(، المسلم المعاصر )الموصل(، آداب الرافدين )بغداد(

، مجلة جامعة أم القرى )طومالخر(، العلم واإليمان )ماليزيا(، التجديد )ماليزيا(

، )باكستان(، الدراسات اإلسالمية )باريس(، اإلنسان )المغرب(، المنعطف )مكةالمكرمة(

، )اإلمارات العربية المتحدة(، آفاق الثقافة والتراث )لهندا(مجلة التاريخ اإلسالمي 

، )لكويتا(، عالم الفكر )الدوحة( والقانون والدراسات اإلسالمية حولية كلية الشريعة

 )عمان(، اآلفاق )الدوحة( اإلنسانية مجلة مركز الوثائق والدراسات

دراسة وتنظيراً ونقداً (حوث الثقافية واألعمال األدبية ـ نشر مئات المقاالت والب

 .فيما يقارب السبعين مجلة وصحيفة عربيةً وإسالميةً) وإبداعاً

 .ـ عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية

) ١٩٩١ ـ ١٩٨٩(ي مجلس جامعة صالح الدين ـ أربيل، العراق ـ اختير عضواً ف

 .ممثالً عن التدريسيين) م٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٣(ومجلس جامعة الموصل ـ العراق 

 .  على المطالعة والرياضة وهواياته تنصب،وله ولد وابنتان 1972 ـ متزوج منذ عام

 :المؤلّفات المنشورة

 :ه وفلسفتهفي التاريخ ومناهج: أوال

الدار العلمية، بيروت ـ ، ـ مالمح االنقالب اإلسالمي في خالفة عمر بن عبد العزيز1

 .م١٩٧٠

 ١٩٧٢مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ، ـ عماد الدين زنكي2

 ١٩٧٤مؤسسة الرسالة ودار النفائس، بيروت ـ ، ـ دراسة في السيرة3

 ١٩٧٥روت ـ ، بيدار العلم للماليين، ـ التفسير اإلسالمي للتاريخ4

 ١٩٧٨مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ، مالمح مأساتنا في أفريقيا: ـ الحصار القاسي5

 ١٩٨٠مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ، ـ اإلمارات األرتقية في الجزيرة الفراتية والشام6



 ١٩٨١دار القلم، دمشق ـ ، الرجل والتجربة: حمودـ نور الدين م7

، بيروت ـ لمكتب اإلسالمي، اج والتحليلفصول في المنه: ـ في التاريخ اإلسالمي8

١٩٨١ 

مكتبة ، عصر والة السالجقة في الموصل: لمقاومة اإلسالمية للغزو الصليبيـ ا9

 ١٩٨١المعارف، الرياض ـ 

 ١٩٨٣المكتب اإلسالمي، بيروت ـ ، ـ دراسات تاريخية10

 ١٩٨٣المكتب اإلسالمي، بيروت ـ ، ـ ابن خلدون إسالميا11

 ١٩٨٦، الدوحة ـ دار الثقافة، ابة التاريخ اإلسالميـ حول إعادة كت12

بحث مقارن في منهج المستشرق البريطاني : ـ المستشرقون والسيرة النبوية13

 ١٩٨٩، الدوحة ـ دار الثقافة، مونتغمري وات: المعاصر

 ١٩٩٠، الدوحة ـ دار الثقافة، إطار عام: ـ تحليل للتاريخ اإلسالمي14

 ١٩٩٤دار القلم، بيروت ـ ،  فكر سيد قطبـ المنظور التاريخي في15

 ١٩٩٩دار النفائس، بيروت ـ ، ـ نظرة الغرب إلى حاضر اإلسالم ومستقبله16

باالشتراك مع المهندس  ،ـ دليل التاريخ والحضارة في األحاديث النبوية الشريفة17

 ٢٠٠٠مكتب األردن للمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، عمان ـ ، حسن الرزو

، ماليزيا ـ الجامعة اإلسالمية العالمية، خل إلى التاريخ والحضارة اإلسالميةـ مد18

 . م٢٠٠١

 . م٢٠٠٢، دمشق ـ دار الفكر، ـ الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين19

 :في الفكر اإلسالمي: ثانيا

 ١٩٧٢، بيروت ـ مؤسسة الرسالة، ـ لعبة اليمين واليسار1

 ١٩٧٥، بيروت ـ مؤسسة الرسالة، ـ تهافت العلمانية2

 ١٩٧٨، بيروت ـ مؤسسة الرسالة، ـ مقال في العدل االجتماعي3

 ١٩٧٩، بيروت ـ دار العلم للماليين، ـ مع القرآن في عالمه الرحيب4



 ١٩٧٩، بيروت ـ دار العلم للماليين، ـ آفاق قرآنية5

، سباالشتراك مع الدكتور عبد الحليم عوي ،ـ كتابات على بوابة القرن الخامس عشر6

 ١٩٨٢دار العلوم، الرياض ـ 

 ١٩٨٢المكتب اإلسالمي ومكتبة الحرمين، الرياض ـ ، ـ كتابات إسالمية7

، بيروت ـ مؤسسة الرسالة، ـ كتاب مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم الحديث8

١٩٨٣ 

، مؤسسة الرسالة) حدود العلم: (قراءة في كتاب سوليفان: ـ العلم في مواجهة المادية9

 ١٩٨٣روت ـ بي

 ١٩٨٣، الدوحة ـ كتاب األمة، ـ حول إعادة تشكيل العقل المسلم10

 ١٩٨٥، بيروت ـ مؤسسة الرسالة، ـ أضواء جديدة على لعبة اليمين واليسار11

 ١٩٨٥، بيروت ـ مؤسسة الرسالة، ـ مؤشرات إسالمية في زمن السرعة12

 ١٩٨٧، الدوحة ـ دار الثقافة، ـ حوار في المعمار الكوني13

 ١٩٨٨، الدوحة ـ دار الثقافة، ـ في الرؤية اإلسالمية14

 ١٩٩١المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا ـ ، ـ مدخل إلى إسالمية المعرفة15

 ١٩٩٢العالمية للشباب اإلسالمي، الرياض ـ ، ـ قالوا في اإلسالم16

 ١٩٩٥، الدوحة ـ كتاب األمة، ـ رؤية إسالمية في قضايا معاصرة17

 ١٩٩٦، عمان ـ دار الفرقان، القرآن الكريم من منظور غربيـ 18

 ١٩٩٧، بيروت ـ مؤسسة الرسالة، ـ اإلسالم والوجه اآلخر للفكر الغربي19

 ١٩٩٧دار الفرقان، عمان ـ ، ـ المرأة واألسرة المسلمة من منظور غربي20

، سلمةمنشورات فلسطين الم، في هموم فلسطين والعالم اإلسالمي: ـ الرؤية اآلن21

 . م٢٠٠١لندن ـ 

 . م٢٠٠٢، لندن ـ دار الحكمة، ـ متابعات في الفكر والدعوة والتحديات المعاصرة22

 . م٢٠٠٢مؤسسة الرسالة ـ ، ـ أولى مالحم القرن23



 . م٢٠٠٣، دمشق ـ  الفكردار،  أيلول١١ـ مذكرات حول واقعة 24

 :في األدب اإلسالمي: ثالثا 

  التنظيرأ ـ

 . م١٩٧٢، بيروت ـ مؤسسة الرسالة، مي المعاصرفي النقد اإلسال -١

 . م١٩٨٧، مؤسسة الرسالة، مدخل إلى نظرية األدب اإلسالمي -٢

 . م٢٠٠٠، عمان ـ دار الضياء، الغايات المستهدفة لألدب اإلسالمي -٣

 النقدب ـ 

 . م١٩٨١مؤسسة الرسالة ، ، محاوالت جديدة في النقد اإلسالمي-٤

 . م١٩٩٨، عمان ـ ار البشيرد، في النقد التطبيقي-٥

 .، قيد النشر، مؤسسة الرسالةمتابعات في دائرة األدب اإلسالمي -٦

 الدراسة األدبيةجـ ـ 

 . م١٩٧٧مؤسسة الرسالة ، ، الطبيعة في الفن الغربي واإلسالمي -٧

 . م١٩٧٧مؤسسة الرسالة ، ، فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر-٨

 . م١٩٩٠ الرسالة ، مؤسسة، الفن والعقيدة-٩

 قيد النشر، رؤية جمالية في فكر النورسي: الكلمات  -١٠

 اإلبداعد ـ 

 ـ المسرح 

 . م١٩٧٠، مؤسسة الرسالة، المأسورون-١١

 . م١٩٧٩، مؤسسة الرسالة، معجزة في الضفة الغربية-١٢

 . م١٩٨٠، مؤسسة الرسالة، خمس مسرحيات إسالمية ذات فصل واحد -١٣

 . م١٩٨٥، ة الرسالةمؤسس، المغول-١٤

 . م٢٠٠٥، دمشق ـ دار ابن كثير، العبور -١٥

 . م٢٠٠٥، دار ابن كثير، الشمس والدنس -١٦



 .، قيد النشردار ابن كثير، التحقيق-١٧

 .، قيد النشردار ابن كثير، الهم الكبير-١٨

 الروايةـ 

 . م١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، اإلعصار والمئذنة -١٩

 . م٢٠٠٥، الرباط ـ كز الثقافي العربيالمر، السيف والكلمة -٢٠

 القصة القصيرةـ 

 . م٢٠٠٢، المكال ـ دار حضرموت، كلمة اهللا -٢١

 .، قيد النشردار ابن كثير، رحلة الصعود التي ال نهاية لها -٢٢

 الشعرـ 

 . م١٩٧٨، مؤسسة الرسالة، جداول الحب واليقين -٢٣

 . النشر، قيددار ابن كثير، ابتهاالت في زمن الغربة -٢٤

 أدب الرحالتـ 

 . م٢٠٠٢، دار حضرموت، سطنبولالرحيل إلى إ-٢٥

 أدب الحوارـ 

 . م٢٠٠٢، لندن ـ دار الحكمة، حوار في الهموم اإلسالمية: ريبورتاج  -٢٦

 :المصدر

 ،  هـ٢٠/١٠/١٤٣٠: ، وذلك بتاريخمات مستفادة من صاحبها حفظه اهللاهذه المعلو

 . قتبس من موقع ملتقى أهل الحديث م .)فياض العبسو( أول مرةوتنشر 

 
 


