انضٍشِ انزاحٍّ ٔانعهًٍت

االصــــــــــــى  :أ.د.صعاد ْادي حضٍ إسحٍى انطائً.
حاسٌخ انًٍـالد :بغذاد .2992/9/12
انحانت انزٔجٍت  :غٍش يخزٔجت.
/

عـــــذد األٔالد :

انذٌـــــــــــاَت  :يضهًت.
انخـخـصــص

 :حاسٌخ اصاليً /حاسٌخ انًغٕل ٔانًششق االصاليً خالل انعصش انعباصً.

انٕظٍفــــــّ

 :حذسٌضٍت فً جايعت بغذاد /كهٍت انخشبٍت /ابٍ سشذ نهعهٕو االَضاٍَت/لضى انخاسٌخ

حاسٌخ انخعٍٍٍ:

.2993/22/12فً جايعت بغذاد /كهٍت انخشبٍت /ابٍ سشذ نهعهٕو االَضاٍَت/لضى انخاسٌخ.

حاسٌخ انًباششة2993/22/11:
انذسجت انعهًٍت :

اصخار .يٍ حاسٌخ 1222/3/12

عُٕاٌ انعًم  :بغذاد /باب انًعظى /جايعت بغذاد /كهٍت انخشبٍت ابٍ سشذ نهعهٕو االَضاٍَت /لضى انخاسٌخ.
ْاحف انعًم / :
انٓاحف انُمال 29625922296 :
انبشٌذ إالنكخشًَٔ drsuaad_hadi@yahoo.com:

1

*أال :انذساصت االٔنٍت:
ث

انًشحهت ٔاصى انًذسصت

صُت انخخشج

2

االبتذائيت:هذرست الشهيذ الوختلطت"بغذاد"

1894

1

الوتىسطت:القٌاة للبٌاث " بغذاد"

1891

2

االعذاديت:ثاًىيت الرشيذ للبٌاث "بغذاد"

1881

3

البكالىريىس:جاهعت بغذاد /كليت التربيت 1884
للعلىم االًساًيت/ابي رشذ /قسن التاريخ

*ثاٍَا  :انذساصاث انعهٍا:
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

التارٌخ

بكالورٌوس

بغداد

كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة

4991

الماجستٌر

بغداد

كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة

4999

الدكتوراه

بغداد

كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة

2002

أخرى

/

/

/

2

*ثانثا  :انخذسج انٕظٍفً .
ث

الجهت

الىظيفت

الفترة هي  -الى

1

هعيذة في قسن التاريخ

جام ا بغةداد كلٌةا التربٌةا ابة رشةد لل لةوا
اة سا ٌا قسا التارٌخ

4999-4991

2

هذرس هساعذ

جام ا بغةداد كلٌةا التربٌةا ابة رشةد لل لةوا
اة سا ٌا قسا التارٌخ

2112-1888

3

هذرس

جام ا بغةداد كلٌةا التربٌةا ابة رشةد لل لةوا
اة سا ٌا قسا التارٌخ

2116-2112

4

استار هساعذ

جام ا بغةداد كلٌةا التربٌةا ابة رشةد لل لةوا
اة سا ٌا قسا التارٌخ

2111-2116

5

استار

جام ا بغةداد كلٌةا التربٌةا ابة رشةد لل لةوا 2111ولغايت االى 2111
اة سا ٌا قسا التارٌخ

6

*سابعا  :انخذسٌش انجايعً .
ث

الجهت (الوعهذ  /الكليت)

1

كلٌةةا التربٌةةا لل لةةوا اة سةةا ٌا اب ة
رشد قسا التارٌخ

الجاهعت
بغداد

الفترة هي  -الى
4991ولغاٌةةةةةةةةةةةةةةةةةا اة
1047

3

*خايضا  :انًمشساث انذساصٍت انخى لًج بخذسٌضٓا.
ت

المـــــادة

القســـا

الس ـــــا

4

التارٌخ

تاريخ العرب قبل االسالم(المرحلة االولى) 2002-2002

2

التارٌخ

تارٌخ الدولة العربٌة فً االندلس(المرحلة
الثانٌة)

2002-2002

2

التارٌخ

تارٌخ انتشار االسالم فً افرٌقٌة(المرحلة
الرابعة)

2002-2002

1

التارٌخ

تارٌخ مدٌنة بغداد (المرحلة الرابعة)

2002-2001

2

التارٌخ

تااااااااااااارٌخ الع ااااااااااااار العباساااااااااااااً 2002-2003 -422
2002-2002
221هـ(المرحلة الثالثة)

3

التارٌخ

تاااااارٌخ الع ااااار العباساااااً المتااااا ر2002-2002 -221
2009-2002
323هـ( المرحلة الرابعة)
2040-2009
2042-2042
2043-2041

2

التارٌخ

تاااااااااااااااااارٌخ الح اااااااااااااااااار العربٌاااااااااااااااااة 2009-2002
االسالمٌة(الماجستٌر /تارٌخ اسالمً)

2

التارٌخ

تااااارٌخ المغاااار العربااااً ااااال الع اااار 2040-2009
االموي(الماجستٌر /تارٌخ اسالمً)

4

9

التارٌخ

40

التارٌخ

44

التارٌخ

42

التارٌخ

المؤسساااااات االيت اااااادٌة اااااال الع ااااار 2040-2009
االموي(ماجستٌر/تارٌخ اسالمً)
تارٌخ ال لٌج العربً ال الع ور
االسالمٌة (دكتوراه /تارٌخ اسالمً)
تارٌخ المشرق االسالمً ال الع ر
االموي(ماجستٌر /تارٌخ اسالمً)
تارٌخ العاليات العربٌة -االوربٌة(ماجستٌر
/تارٌخ اسالمً)

2044-2040
2044-2040
2042-2044
2042-2042

42
التارٌخ

دراسات فً تارٌخ المغو والدولة
االٌل انٌة(دكتوراه /تارٌخ اسالمً)

2042-2044
2042 -2042
2041-2042
 2043-2041ف4

انتشار االسالم فً شبه القار الهندٌة(
دكتوراه /تارٌخ اسالمً)

 2042-2042ف2

41
التارٌخ
42

*صادصا ( :االطاسٌح  ،انشصائم ) انخً أششف عهٍٓا:
ت

اسا األطروحا أو الرسالا

4

رسااة الم جةتسااالرلم جوسااوجا جرلذالارج ا ل

القســـا
تارٌخ

الس ــا
2040-2009

ررمساااااللاااا لم يلااااةالم سلةساااالالوم جلااااال
 ،))2369-85: /)767-243طة باااال

سذرسلغذ لعرلب .

5

2

رساااااة الم جةتساااااالرلم جوساااااوجال م ااااارورل

2044-2040

تارٌخ

م سلةس لوم سكريل لجةذلاللا لمنذار سل

خااااادللعمااااارلمنجاااااةرالوم خدلاااااا -249

533ه)2141-866 /م)) ،طة بااااااااااااااااال
س ةرلبرلرلهةشم .ل

2

مطروياااااااالم اااااااركاورميلم جوساااااااوجا م يلةال

2042-2040

تارٌخ

م جلاااللا لطبرساااةنلجاانلم اارنللم ثة ا ل
م ااانلجذااااانلم ااارنلم ساااةب لم متاااري)،ل
طة بالزلذبلجمريلرؤون .ل

1

مطروياااااااالم اااااااركاورميلم جوساااااااوجال م اوغااااااالل

2041-2044

تارٌخ

م ساااكريلمنسااادج للااا لم ياااربلمنوربااا -3

2

6ه22-9/م) ،طة بالذبرمسلارك لهةري ل

-6لمطرويااااااالم ااااااركاورميلم جوسااااااوجا ميوملل

2041-2042

تارٌخ

م ااربلم ةجااالل ا لباادرلجااةلورمرلم ذماارليااانل

ذمةلااالم اارنلم رمبا لم متااري)ل طة بااالشاالجةرل
لةضللعبرلم يجلرل"

3

2

-2

2043

تارٌخ

اطروحة طالبة الدكتوراه
الموسومة(مدٌنة جوٌن دراسة فً
احوالها العامة من القرن الرابع
الهجري حتى نهاٌة القرن الثامن)
الهجري الماجستٌر (الرواٌات تارٌخ
رسالة
التارٌ ٌة لهشام بن حسان
سنة
المتوفى
حنان
412هـ231/م)الطالبة
اطروحة دكتوراه (الحٌا العلمٌة تارٌخ
شها
فً ايلٌم فارس فً عهد المغو
االٌل انٌٌن من منت ف القرن
السابع الهجري الى نهاٌة القرن
الثامن الهجري)جعفر ادق عبد
االمٌر

2042

 2043مرحلة الجمع
والكتابة

6

*صابعا :انًؤحًشاث ٔانُذٔاث انعهًٍت انخً شاسن فٍٓا.
ال وا

ت

مكا أ قادها

الس ــا

وع المشاركا

1

جؤاجرل م جخطوطةتلم ثةذ )

2042

ك لالم اربلالل لتةج الاكرلتل

2

يؤحًش(بغذاد ياضٍا ٔحاضشال)

2042

جيجرليسلن
م جااؤاجرلم اخاا ا لم ا يلمقةج ا ل اعةةةداد بحةةةث"لبيااارمرل

3

لجؤاجر ورمرلكاللجتاجا لجا ارمللتةج اال

2042

،قسملم يالم ربلا

اعةةةةةةةةةةةداد بحةةةةةةةةةةةث
بحث ررل اااااال
"م طب( اااااةتلم

لوم يةتااالم اانلمعااةرال

بوستر

ذشااارهة"،وهاااولبيااا ل
جشاركلج لر.ع لاةرل

حضور)

جركااااازلم جساذااااااارلال ررمسااااااةتل جااانليلااا لمنااااولل
م ربلااااااااالوم رو لااااااااال/م تةج ااااااااال م يولال اسجلامة"ل

م جساذااااااارلالقسااااااملم ررمسااااااةتل

م اةرلخلاااااالوبة ا اااااةونلجااااا لوزمرال
م ث ةلااالومنعاادملبجذةساابالمخالااةرل
جرلذاااااالبيااااارمرليةضااااارالم ث ةلاااااال

م ربلااالومنساادجلال ااةمل3124ل

.
ك لااااااااااااالم اربلااااااااااااال/م تةج ااااااااااااال اعةةداد بحةةث ج ااةركل

م جساذارلا

رالذال)ل

يةسااجاللا لم اااةرل ل
منساااااااااااادج "ج ركال

ومريلرلاااااااااااااااااارغملول

مذرخويل"لمذجو تةل)،ل
،وهااولبي ا لجشاااركل
ج ا لر.ع لااةرلجيجاارل

4

(دور كلياث التربيت في التٌويت
البشريت)

2042

كلٌة التربٌة /ابن رشد
للعلوم االنسانٌة

يسلنور
ح

5

(التربيت والتعلين ركيزتاى اساسيتاى 2041

كلٌة التربٌة /ابن رشد
للعلوم االنسانٌة

ح ور

في عوليت التٌويت الوستذاهت)

1

6

دوة (التك ولوجٌا والت لٌا)

2042

مركةةةةةةف التومةةةةةة وقسةةةةةةا اللغةةةةةةا
اة كلٌفٌةا مةةً كلٌةةا التربٌةةا ابة
رشد لل لوا اة سا ٌا
بٌت الحكما وكلٌا التربٌا لل لةوا
اة سا ٌا اب رشد

7
ةةةةةةدوة ((انص الالالالالالث انحل الالالالالاسٌت ن الالالالالبالد
انشافذٌٍ يع انذٔل انًجأسة)

8

9

10
44

ةةةةةةدوة(المغرد واة ةةةةةةدلس حضةةةةةةارة
وحداثا)

دوة(ال هضا الثقامٌةا للمجتمةا ال راقةً
مةةً ال ةةر الحةةدٌث والم ا ةةر الواقةةا
واةماق المستقبلٌا)

2041

2041

الجام ةةةةا ال راقٌا كلٌةةةةا التربٌةةةةا
للب ات قسا التارٌخ
جركااااازلم جساذااااااارلال ررمسااااااةتل

ةةةةدوة عةةةة الحةةةةرد ال سةةةةٌا "سةةةةقوط
ا ولجا"
المو

2041

بٌةةت الحكمةةا كلٌةةا التربٌةةا ابةة
رشد لل لوا اة سا ٌا
بٌت الحكما وكلٌا اةداد

2041
2041

كلٌةةا التربٌةةا ابةة رشةةد لل لةةوا
اة سا ٌا

2041

42
42

ةةدوة ع ة ال كةةر السٌاسةةً لرمةةاا ج ةةر
ال ادق "علٌه السرا"

2041

مةةؤتمر كلٌةةا التربٌةةا ابةة رشةةد الثالةةث
والرابا

2041

ح ور

ح ور

م جساذااااااارلالقسااااااملم ررمسااااااةتل

م اةرلخلا

ورشةةةةا عمةةةة امةةةةاق اةبةةةةداع للتةةةةدرٌد
والت مٌا البشرٌا والتطوٌر اةداري

ح ور

م ربلااااااااالوم رو لااااااااال/م تةج ااااااااال

ةدوة (المرحةوا اةسةتال الةدكتور حسةةٌ
علً الداقوقً باحثا ومؤرخا)
دوة ع المؤرخ به اا ابو ال وف

ح ور

كلٌةةا التربٌةةا ابةة رشةةد لل لةةوا
اة سا ٌا
كلٌةةا التربٌةةا ابةة رشةةد لل لةةوا
اة سةةةةا ٌا بالت ةةةةاو مةةةةا قسةةةةا
التارٌخ
مؤتمر كلٌا التربٌا اب رشد

41

مشاركة
ح ور
ح ور
ح ور

ح ور
عضو مً اللج ا
ال لمٌا مً المؤتمر
ومشارك مً بحث

2043-2042
-42

43

حضور  1دوات

2043-2042

9

مً كلٌا التربٌا اب رشد

ح ور

42

مؤتمر قسا التارٌخ اةو

42

مةةةؤتمر اللغةةةا ال ربٌةةةا
الرابا

ةةةاحبا الجرلةةةا

-49

مةةةؤتمر اللغةةةا ال ربٌةةةا
الخامس
دوات ومؤتمرات

ةةةاحبا الجرلةةةا

20

2043

مةةةةةةؤتمر كلٌةةةةةةا التربٌةةةةةةا ابةةةةةة
رشد قسا التارٌخ

مشارك ورئٌس

2042

اةمارات ال ربٌا المتحدة

جلسةور
ح

2043

اةمارات ال ربٌا المتحدة

ح ور ورئٌس

2043-2042

مةةً كلٌةةات عةةدة وجام ةةات عةةةدة
داخ ال راق

ندو ور
ح

8

-4مةةؤتمر قسةةا التةةارٌخ اةو والم قةةد
مً 1043 4 41
(ال كةةةةةةةر التةةةةةةةارٌخً بةةةةةةةٌ اة ةةةةةةةالا
والم ا رة) "مشارك"
-1المةؤتمر ال لمةً الةدولً الرابةا لكلٌةا
التربٌا اب رشةد لل لةوا اة سةا ٌا تحةت
ش ار(اة رح التربوي رؤٌا مسةتقبلٌا
مةةةً الت لةةةٌا ال ةةةالً) لل تةةةرة مةةة -11
" 1043 12مشارك"
-3حضور المؤتمر السابا لجام ا دٌالى
كلٌةةا التربٌةةا اةساسةةٌا الم قةةد بتةةارٌخ
 1043 3 34تحةةةةةةةةةت شةةةةةةةةة ار (رؤى
م ا رة مً الثقاما والم رما)
-1حضةور مةةؤتمر دٌةوا الوقةةف السة ً
تحةةت شةة ار (دور الت لةةٌ مةةً الت شةة ا
وب ةةةةام المجتمةةةةا وم اهضةةةةا اةرهةةةةاد
والطا ٌا)
–4حضور ورشا ال م اةولى المقاما
مً قاعا م اقشةات قسةا التةارٌخ بتةارٌخ
 1042 40 7ب ةةةةةةةوا ( أسةةةةةةةتمارة
تقٌةةةٌا أدام التدرٌسةةةٌٌ لل ةةةاا الدراسةةةً
 )1042- 1041السةةةةةةةةاعا ال اشةةةةةةةةرة
ةباحا ومةةق الكتةةاد المةةرقا  11بتةةارٌخ
1042 40 49
-1حضور ورشةا ال مة الثا ٌةا المقامةا
مةةةةً شةةةة با الضةةةةما والجةةةةودة اةحةةةةد
الموامةةةةةق  1042 40 41ب ةةةةةوا (
أسةةةتمارة تقٌةةةٌا أدام التدرٌسةةةٌٌ لل ةةةاا
الدراسً )1042- 1041
 – 3حضةةورال دوة التةةً أقامتهةةا وحةةدة
السرا وحقوق اة سا مً كلٌا التربٌةا
ابةةة رشةةةد حةةةو (ال ةةةف ضةةةد المةةةرأة
الكردٌةةةا ) بتةةةارٌخ  1043 4 44مةةةً
قاعا جواد علً مً قسا التارٌخ
 – 1حضةةور ورشةةا عمةة عةة الواقةةا
اةمتراضةةً مةةً التةةدرٌس والتةةً أقامهةةا
قسةةا اللغةةا اة كلٌفٌةةا مةةً كلٌةةا التربٌةةا
اب رشد لل لوا اة سا ٌا وقةدمها ل ٌةف
مة اسةةاتلة الجام ةةا ال راقٌةا مة خةةر
استخداا اةسالٌد التك لوجٌا مً تطوٌر
طرا ق التدرٌس

11

-2حضةةور مةةً ال ةةدوة التةةً اقامهةةا قسةةا
اللغةةةا ال ربٌةةةا بالت ةةةاو مةةةا مؤسسةةةا
ال رمةةةةةةةةةةةةا للثقامةةةةةةةةةةةةةا اةسةةةةةةةةةةةةةرمٌا
والم و ا(مقه اةهداف مً مكةر الشةهٌد
محمد باقر ال در "قةدس سةره" ودوره
مةةً ا ةةرح الخطةةاد الةةدٌ ً )الخمةةٌس
1043 1 14
-3المةةؤتمر السةةة وي الخةةةامس (سةةةلما
ملتقةةةةى اةدٌةةةةا )تحةةةةت شةةةة ار سةةةةلما
المحمةةدي "علٌةةه السةةرا"مكر وا ةةرح
وحضةةارةالاةما ا ال امةةا الخا ةةا لمةةفار
ال حابً الجلٌ سلٌما المحمدي علٌه
السرا 1043
-7مةةؤتمر م تةةدى السةةرا الةةدولً لل لةةا
والثقامةةةاالاةماا الحسةةةٌ علٌةةةه السةةةرا
رسةةةالا ا سةةةا ٌا الةةةى كامةةةا المجتم ةةةات
ال1043

*ثام ا  :األ شطا ال لمٌا اةخرى
خارج الكلٌا

داخ الكلٌا

-4تقٌٌا عدد كبٌر م البحةوث المقدمةا لل شةر مةً مجلةا -4تقٌةةةٌا عةةةدد كبٌةةةر مةةة بحةةةوث الترقٌةةةا والبحةةةوث
المقدما لل شر م كاما جام ات ال راق
الكلٌا
-1تقٌٌا عدد كبٌر م رسا الماجستٌر واطارٌح
الدكتوراه م كاما جام ات ال راق

-1المشاركا مً عدد م الم ارض المقاما مً الكلٌا

الماجسةةةتٌر -3عضو م اقش ل دد كبٌر م رسا
واطارٌح الدكتوراه خارج الكلٌا

اقامهةامةةةقسةارسةةةا
التًكبٌةةةر
دوة ةةةدد
حضور ممًةةةاالقش ل
--3عضةةةو
14
الكلٌا
داخ
الدكتوراه
واطارٌح
اللغةةةا ال ربٌةةةا بالت ةةةاو مةةةا مؤسسةةةا
ال رمةةةةةةةةةةةةا للثقامةةةةةةةةةةةةةا اةسةةةةةةةةةةةةةرمٌا
الشةهٌدةةةة تةةةةةالٌ ً 1042
ةةةةابٌ مة
ةةةةا كتة
ح ةةةةة
اقمةةةةةت
1
مكةر
توقٌة مً
اةهداف
ا(مقه
والم -و
التارٌخ
قسا
مً
1043
و
محمد باقر ال در "قةدس سةره" ودوره
مةةً ا ةةرح الخطةةاد الةةدٌ ً )الخمةةٌس
1043 1 14
-14حضور مً ال دوة التً اقامهةا قسةا
اللغةةةا ال ربٌةةةا بالت ةةةاو مةةةا مؤسسةةةا
ال رمةةةةةةةةةةةةا للثقامةةةةةةةةةةةةةا اةسةةةةةةةةةةةةةرمٌا
والم و ا(مقه اةهداف مً مكةر الشةهٌد
محمد باقر ال در "قةدس سةره" ودوره
مةةً ا ةةرح الخطةةاد الةةدٌ ً )الخمةةٌس
1043 1 14

11

الماجستٌر

 4ر ٌس لج ا م اقشةا بحةوث التخةرج للمرحلةا الراب ةا -1المشةةاركا مةةً م ةةارض الكتةةاد التةةً عقةةدت مةةًم ةةرض بغةةداد الةةدولً وخةةارج القطر (عةةرض كتبةةً
لس ا 1043 -1041
-2عضةةو مةةةً اعةةداد اسةةة لا اةمتحةةا الت امسةةةً للطلبةةةا المؤل ا)
المتقةةةةةةدمٌ لرمتحةةةةةةا الت امسةةةةةةً للدراسةةةةةةات ال لٌةةةةةةا -2عضو مةً لج ةا ت ةحٌح دمةاتر اةمتحةا ال هةا ً
لطلبةةا المرحلةةا الراب ةةا مةةً كلٌةةا الم ة مو الجام ةةال
وت حٌحها لس وات عدة
-3عضةةةةو مةةةةً عةةةةدد مةةةة لجةةةةا اةسةةةةتر للتدرٌسةةةةٌٌ ضجنلجشروعلم او جالبلنلم تةج ةتل .3124ل
المتقدمٌ للترقٌات ال لمٌا
-7عضةةةو مةةةً اللج ةةةا ال لمٌةةةا مةةةً قسةةةا التةةةارٌخ لسةةة ا -3عضاااوللااا ل تذاااالشاااك تلجااانلقباااللوزمرالم ا ااالمل
1040
م ااااة لوم بياااا لم جاااا ل ياااارضلمسااااايرم لررمسااااال
-1عضةةو مةةً لج ةةا الترقٌةةات ال لمٌةةا مةةً الكلٌةةا لسةة ا
جةتسالرل/م اةرل لمنسدج لل لقسملم اةرل ل/ك لاال
1041ولغاٌا اة ل
-:ر اااالسل تذااااالرياااارلجيااااةورلورشلم جاااالللاااا لقساااامل م اربلااااالمنسةساااالال/لم تةج ااااالم جساذااااارلالسااااذال
 .3121ل
م اةرل ل سذال3125
-21م جساااةهجاللااا ليضاااورلج ظاااملم ي اااةتلم ذ ةشااالال -7لم جسااةهجاللاا ليضااورلعااررلجاانلم ذاارومتلم اااا ل
وم جيةضااارمتلم جا رجاااالوم ذااارومتلم اااا للقلجاااتللااا لقسااامل لقلجتلل لخارج الكلٌا
م اةرل لرمخللم ك لال
-44عضو مً اللج ا ال لمٌةا لمةؤتمر كلٌةا التربٌةا ابة
رشد لل لوا اة سا ٌا لل اا 1042-1041
-41عضةةو مةةً لج ةةا اةمتحةةا الشةةام لطلبةةا المرحلةةا
الراب ا 1042-1041
-43عضةةو مةةً لج ةةا تحدٌةةد اةخت ةةاس ةسةةاتله قسةةا
التارٌخ 1042
 -41عضةةةو لج ةةةا لتحةةةدٌث وتطةةةوٌر المةةةوارد الم رمٌةةةا
م اهج علوا التارٌخ 1042
-42عضو مً لج ا ت ةحٌح دمةاتر المتقةدمٌ للدراسةات
ال لٌا 1047 -1042
-43عضو مةً اللج ةا اةمتحا ٌةا مةً قسةا التةارٌخ لل ةاا
الدراسً 1043 -1041
 -47عضو مً اللج ا ال لمٌا مةً قسةا التةارٌخ -1041
1043
-41عضو لج ا السم ارالتارٌخ اسرمً
-49لج ةةا الترقٌةةات ال لمٌةةا مةةً كلٌةةا التربٌةةا اب رشةةد
1047-1041
-10لج ا ال ظاا ال لً للم اهج الدراسٌا
-14لج ةةةا اعةةةداد اسةةة لا اةمتحةةةا الت امسةةةً للدراسةةةات
ال لٌا
-11لج ةةا ت ةةحٌح دمةةاتر اةمتحةةا الت امسةةً للدراسةةات
ال لٌا
-13لج ا اةمتحا الشام لطلبا الدكتوراه
-11لج ا اةمتحا الشام للمرحلا الراب ا

12

-12عضو مً اله ٌا اةستشارٌا لمجلا جام ا باب
 -13عضو اللج ا ال لمٌا مً مؤتمر الكلٌا الدولً الرابا
-17عضو لج ا متاب ا لج ا التخطٌط اةستراتٌجٌا

*تاس ا :المشروعات البحثٌا مى مجا التخ س لخدما البٌ ا والمجتما أو تطوٌر الت لٌا

ت
4

مح ال شر

أسا البحث

م دقةتلم سلةسلالبلنلمنجةرالم يزذولال 462ل-ل693لهاال)/ل جذشااورلل ا لجت ااالمنساااة ل،ل
ل-:73ل2297مل)لومنجةرالم رمخةذلال -426ل71:لهاال)ل/ل ك لالم اربلال

الس ا
2002-2001

وملمنذسةذلا/ل

ل-:38ل2323م)لل ا لم ااارلم بةس ا لجاانلسااذال 498ل -مباانلرشاارل،م ااررلم تاازرلمنولل
لااااااا لم اااااااررلل61ولوم تااااااازرل

542ها)ل/ل ل::8ل–ل214:لم)ل.

م ثةذ لل لم ررل.63

1

م دقااااةتلم سلةساااالالباااالنلم ساااادت ال ل558ل–ل6:1لهااااا)ل/ل جذشورلل لجت الك لالم اربلال
2166ل–ل2226لم)لولمنجاااااةرالم رمخةذلاااااال 426ل–ل71:ل /لم تةج الم جساذارلال

هاااااا)ل/ل ل:38ل–ل2323م)للااااا لم اااااارلم بةسااااا 49:ل–ل

636لها)ل/ل ::9ل–ل2241لم)ل .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

13

2002

3

م يركاااالم جلااااللااا لبااادرلجاااةلورمرلم ذمااارللااا لعمااارلمنجاااةرال جذشورلل لجت الك لالم اربلال
م رمخةذلااااال ل-426ل71:هااااا)ل/ل ل:38ل–ل2323م)لخاااادلل /لم تةج اااااااالم جساذاااااااارلال،ل
م ااااارلم بةساااا لجاااانلسااااذال 461ل–ل71:لهااااا)ل/ل -:72ل م

2323م)لل.

14

ررلم سةرسل.

2002

1

م دقةتلم سلةسلالبالنلمنجاةرالم ساةجةذلال 372ل–ل49:لهاا)ل ،لجذشااااورللاااا لجت ااااالك لااااال 2001
/ل ل-985ل:::م)لولمنجااةرالم رمخةذلااال ل-426ل71:لهااا)ل منرمبل/لتةج البيرمرل/لم اررل

/ل -9:4ل2123م)ل .ل

2

)78

ل

مناااااوللم اةرلخلااااال رمخااااةذللنلولرورهاااامللاااا لذشاااارلم اااارلنل
منسااادج للااا لاركسااااةنلولبااادرلجاااةلورمرلم ذمااارللااا لم اااارل

م بةس

3
7

ل ل-426ل71:هال)ل/ل ل-:38ل2323م)ل.

جذشااورلل ا لجت ااالمنساااة ل/ل
ك لالم اربلال

وملمنذسةذلا/ل 2003-2002

مباانلرشاار،لجذشااورلل ا لم ااررل
)64ل/ل،3116وج3لجذشورل

ل لم ااااااااارر )67ل/ل.3117ل ل 3118
مناااوللم اةرلخلااال خطااةلواوس ا ةامملم سااكرلالل ا لاركساااةنل جذشورلل لجت الك لاالمنرمبل

وجذيو لةلل لم ارلم بةسا ل ل624اال633هاال)ل/ل ل222:اال /لك لااالمنرمبل/تةج ااالبياارمرل

2239لم)ل.ل ل

،م ررل91لل.

وم سدت الل لم ارلم بةس لسذال647هال/ل2252مل.ل ل

منسةساااااااااااااااالال/م تةج ااااااااااااااااال

ج ركااااالقطااااومنلومذ كةسااااةامةلم سلةساااالالع اااانلرو ااااالم خطااااةل جذشورلل لجت الك لالم اربلال لل2002

1

م جساذارلال،لم رر.63

م ج ا رمتلم رلذلالل لم مذرلوم االنللا لكااةبلم سمرساتلنبانل جذشاااورللااا لجت اااالم ررمساااةتل

م ذرلملم جاولنلل لم ارلم بةس لسذال496لهال/ل::6مل.ل ل م اةرلخلال/قسملم اةرل ل/ك لاال
م اربلاااالمنسةسااالال/لم تةج اااال

م جساذارلال،م ررل.2

9
م ااااارمعلم سلةساااا لوم سااااكريلباااالنلرو ااااالم خطااااةلومنجااااةرالنل

40

م خومرزجلالوم يورلالخدللم ارلم بةس ل -664ل713ها)/ل
-2269ل2316م) .ل

للل

،لجذشااااورللاااا لجت ااااالك لااااال

م اربلااااااااااااااااااال/لم تةج ااااااااااااااااااال 2002
م جساذارلال،م ررلل5لل.
ل

جذشااااورللاااا لجت ااااالمنساااااة ل

44

 3118ل

م رورلم سلةس لوم سكريل خومرزجشةيلعادرلم ارلنلجيجارلجا ل
/ك لااااااااااااالم اربلااااااااااااال/مباااااااااااانل 2002
م خطااةلل ا لم ااارلم بةس ا ل-715ل728لهااا)ل/ل ل-2318ل
رشر/تةج البيرمر،م ررل78ل
2331م) .ل
ل
ل
جذشااااااااااااورللاااااااااااا لجت اااااااااااااال
لمراااوللم اةرلخلااال بل ااالم هبلااالورورهااةللا لذشاارلمنساادمل
اااومل
ا
اااال
ا
اربل
لالم
،ك
ااااة
ا
منس
2002
بااااااااااالنلم جياااااااااااوللخااااااااااادللم اااااااااااارلم بةسااااااااااا ل 735ل–ل
منذسااااااااةذلا/مبنلرشاااااااار،م ررلل
767ها)2337 /ل–ل2369م)ل .ل
87لل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

15

41

م اااارورلم سلةسااااا لوم ساااااكريل بة اااااللم كرمللاااااااتللوم جركللاااااتل جذشورلل لجت الررمسةتللا ل 311:
وم ذةلجااااةنلخاااادللم ااااارلم ااااااااااابةس ل -6:2ل726لهااااا)ل /ل م ااةرل لومنثاةرل،قساملم ااةرل ل

-22:5ل2329مل)ل .ل

43

،لك لااااااااااالمنرمبل،لتةج ااااااااااال

بيرمر،م رر .21ل

ل

مجااااةرالقا ااااالخااااةنلررمساااااللاااا لذشااااورهةلورورهااااةلم سلةساااا ل جذشاااورللااا لجت اااالم ررمساااةتل 2040
وم ساااكري-لخااادللم اااارلم بةسااا لل -72:ل767لهاااا)ل /ل م اةرلخلال/قسملم اةرل ل/ك لاال

-2333ل2369م .ل

41

م اربلاااالمنسةسااالال/لم تةج اااال

م جساذارلال،م ررللل9لل .ل

ل

لم اااارورلمنرمريلوم سلةساااا ل اااااةيبلجيجااااورلل ااااومج  -726جذشورلل لجت الك لالم اربلال 2040

763ها)2365-2329 /م) .ل

42
43

منسةساااااااااااااالال/لم تةج ااااااااااااااال
م جساذارلال،م ررل .76ل

ل

لمرجلرلكوركوزلمنوليوري-لررمسالل لسلرا لوروريلم سلةس ل جذشاااااورللااااا لجت اااااالم اااااا مر ل 2044
ومنرمريلومنقاااااااةريلوم جرمذااااا لخااااادللم اااااارلم بةسااااا  -م ج ا لم رب ا ،لجركاازلميلااةرل
م ا مر لم ج لم رب ل،تةج اال

752-735لها)/ل -2337ل2354لم) .ل

ل

47

بيرمر،م ررل .2ل

مناديةتلمنرمرلالومنقااةرلالوم جرمذلال ألجلرلآرغونلآغاةل جذشورلل لجت الك لاالمنرمبل 3122
مرولرما لخدللم ارلم بةس ل 748ل764-هاا)234: /ل، -لتةج الومسطل،م ررل .:ل

2366م) .ل

41

ل

م رورلم سلةس لومنرمريل زوتةتلخةذةتلم جيوللخادللم اارل جذشاااااااااااورلجت اااااااااااالجااااااااااارمرل

م بةساااااااااااااااااا ل 761-737هااااااااااااااااااا)ل/ل 2363-2339م)-ل منرمب،ك لااالمنرمب،لم تةج اااال
سلورقوقلالا لبلك لو وغوللغةلجلشلإذجو تةل -ل

2042

م رمقلال،م رر انشابع ل .ل

49

مراوللم اةرلخلال بل االم ذ ا لوجوقانلاركاةنلخاةاونلجذماةل جذشاااااورللااااا لجت اااااالومساااااطل 3124

10

ل
،م ررل 33ل
2343ملل .ل
م طب ةتلم ررل الوم يةتالم نلمعاةرالذشارهة،لبيا لجشااركلجا ل جذشاااااورلضاااااجنلعاااااررلخاااااةصل 2042

وملمنذسةذلا،تةج الومسطل ل

ورورهاااااةلم سلةسااااا لومنرمريلياااااانلولةاماااااةلساااااذال741لهاااااا/ل

باااااة جؤاجرلم ااااا يلمقةجاااااا لك لاااااال

ر.ع لةرلجيجرليسلنل .ل

م اربلاللا لتةج االاكرلاتل،قسامل

ل

م يااااااااااااالم ربلااااااااااااال"جااااااااااااؤاجرل

ل

م جخطوطةتلم ثةذ ل

ل

ج ةركليةسجالل لم اةرل لمنسدج "ج ركالومريلرلرغملولمذرخويل"ل

جذشورلضجنلعاررلخاةصلباة جؤاجرل
م جااا لم شااارونلم ااا يلع ااارللااا ل

مذجو تةل،لبي لجشاركلج لر.ع لةرلجيجرليسلن ل

ك لالم اربلالم تةج االم ججساذاارلال 2042

ل

تةج الرالذا"،م.2ل ل

ل

ل

ل

ايتلش ةرل"ورمرلكاللجتاجا لجا ارمل

ل

ل

ل
ل

ل
16

ل

14

مناوللم يولالوم اةرلخلالرسملجرلذالبيرمر

11

المد المقدسا مً ال راق (ال جف وكربرم)مً عهد
المغو اةٌلخا ٌٌ

13

َشاط انعهٕو انفكشٌت فالً الهالٍى طبشصالخاٌ بحال يضالخم مشةترك

بيرمر،ع 52ل

ما د فٌ بد مهدي

يجهت االصخار  -انعذد 204 -
انًجهذ االٔل –

11

جذشاااااورللااااا لجت اااااالررمساااااةتللااااا ل
م اةرل لومنثةرل،ك لاالمنرمب،لتةج اال
بيرمر،ع 51ل

لاعذة جبال انمالل أ حصٍ فشاكضٍٍُخٍٕو فً فشَضا يُطهك
ناليخذاد االصاليً فً انغشب االٔسبً ( ْ254-195ـ-669/

12

994و) ( ،يشخشن يع دَ .بشاس حشكً ْادي )

ل

جذشاااااورللااااا لجت اااااالررمساااااةتللااااا ل
م اةرل لومنثةرل،ك لاالمنرمب،لتةج اال

ل
جذشاااااورللااااا لجت اااااالررمساااااةتللااااا ل

ل

17

المرمح الحضارٌا واةجتماعٌا مةً بةرد مةا ورام ال هةر قبة
مقبو لل شر مً مجلا
دراسات مً التارٌخ واةثار
ال ةةتح ال ربةةً اةسرمً (مشةةترك مةةا د شةةٌمام ماض ة عبةةد
الكلٌا اةدادال جام ا بغداد

11

الحمٌد)
مل شور مً مجلا دراسات مً
التارٌخ واةثار الكلٌا اةدادال
الجةةلور التارٌخٌةةا لم ةةطلح بةةرد مةةا ورام ال هةةر وموق هةةا
جام ا بغداد
ال دد 13
الجغرامً (مشترك ما د شٌمام ماض عبد الحمٌد)

ال رقات السٌاسٌا بٌ اةمٌر بركا خا وهوةكةو والسةلطا

1043
1041

1041

ل

م شور مً مجلا دراسات مً
التارٌخ واةثار الكلٌا اةدادال
جام ا بغدادالع39

يع دَ .بشاس حشكً ْادي )

1041

م اةرل لومنثةرل،ك لاالمنرمب،لتةج اال
بيرمر،ع 4:ل

انذٔس انعضكشي نالٕالة االَالذنش فالً انغالشب االٔسبالً ( يشالخشن

13

1041

م شور مً مجلا دراسات مً
التارٌخ واةثار الكلٌا اةدادال
جام ا بغداد
ال دد 13

1041

1042

1042

الظاهر بٌبرس و تا جها(332 -319هـ 4133-4124ا)

19

2042
م شور مً مجلا دراسات مً
التارٌخ واةثار الكلٌا اةدادال
جام ا بغداد
مقبو لل شر مً مجلا
دراسات مً التارٌخ واةثار
الكلٌا اةداد

30

11

2042

مقبو لل شر مً مجلا اةستال

34
ابو رجام قتٌبا ب س ٌد البغر ً المحدث وال سابا والمؤرخ

2043

مجلا اةستال الكلٌا
سٌرة هشاا ب حسا اللاتٌا وال لمٌا (417هـ 731ا) المشةترك التربٌا اب رشد م شور
ضم مجلد ملحق بالبحوث
المشاركا بمؤتمر الكلٌا
ما"ا ا ح ا شهاد"
المؤتمر ال لمً الدولً الرابا
لكلٌا التربٌا اب رشد لل لوا
اة سا ٌا تحت ش ار(اة رح
التربوي رؤٌا مستقبلٌا مً
الت لٌا ال الً) لل ترة م
الخرما ال باسٌا مةً ظة التسةلط البةوٌهً(117-314هةـ 1043 12-11 -994

31
33

4022ا)

31

مقبو لل شر مً مجلا
دراسات مً التارٌخ واةثار
الكلٌا اةدادال

2043

2043

مجلا اةستال الكلٌا
التربٌا اب رشد مقبو لل شر

2042

م شور مً مجلا دراسات مً
التارٌخ واةثار الكلٌا اةداد
ال دد 23
جغرامٌةةا مدٌ ةةا جةةوٌ الجةةلور اللغوٌةةا والتارٌخٌةةا ةسةةا مدٌ ةةا
جوٌ وموق ها ال "مشترك ما ا ا ا اا

قرى مدٌ ا جوٌ ال "مشترك ما ا ا ا اا

امً عبد"

امً عبد"

اعةةرا وفرام الةةبرط المغةةولً الةةوفٌر " هجٌةةر" و " قطةةد الةةدٌ
حبش عمٌد الملك "-إ مولجا-

*عاشرا :عضوٌا الهٌ ات ال لمٌا المحلٌا والدولٌا
ع و فً الهٌئة االستشارٌة فً مجلة جامعة باب للعلوم ال رفة واالنسانٌة.




/

*احد عشر :كتد الشكر ال الجوا ف و شهادات التقدٌر
ت

كتاد الشكر أو الجا فة

الجها الما حا

أو شهادة التقدٌر
19

الس ا

4

كتا شكر عدد4

2

كت

شكر عدد 4

م ةةةةالً السةةةةٌد وفٌةةةةر الت لةةةةٌا ال ةةةةالً
والبحث ال لمً

ر ٌس الجام ا المست رٌا للمشاركا مً
المؤتمر اللي عقد مةًلجركازلم جساذاارلال

2041
2042

ررمسااااااةتلم ربلااااااالوم رو لااااااال/م تةج ااااااال

م جساذارلالقسملم ررمسةتلم اةرلخلا

2

كت

شكر عدد 2

( )1م لد السةٌد عمٌةد كلٌةا التربٌةا
لل لةةةوا اة سةةةا ٌا ابةةة رشةةةد(ألهدا ً
سةةخا م ة كتةةابً "اةوٌغةةور"ال واحةةد
بحوثً)
()4مة لةةد السةةٌد عمٌةد كلٌةةا التربٌةةا
الجام ةةةا المست رٌا(للمشةةةاركا مةةةً
المؤتمر)
( )4م لد عمٌد كلٌا التربٌا جام ةا
تكرٌت (للمشاركا مً المؤتمر)
( )4م لد مةدٌر مركةف المست ةرٌا
ررمساااةتلم ربلاااالوم رو لاااا(للمشةةةاركا
مً المؤتمر)

2042

1

كت

شكر عدد2

( )4مةةة لةةةد السةةةٌد م ةةةاو ال مٌةةةد
للشةةةةؤو ال لمٌةةةةا مةةةةً كلٌةةةةا التربٌةةةةا
لل لةةةوا اة سةةةا ٌا ابةةة رشةةةد(ةهدا ً
سخا م كتابً "اةوٌغور")
( )4م لد السٌد ر ٌس قسا التةارٌخ
مً كلٌا التربٌا لل لةوا اة سةا ٌا ابة
رشةةةةةةد(ألهدا ً سةةةةةةخا مةةةةةة كتةةةةةةابً
"اةوٌغور")

2042

2

كتا شكر وتقدٌر عدد

م ة لةةد السةةٌدة عمٌةةدة كلٌةةا التربٌةةا
لل لوا اة سا ٌا اب رشد

2044

3

4

مةةة لةةةد السةةةٌد عمٌةةةد كلٌةةةا المةةة مو
الجام ا

2042

كتا شكر عدد4

18

2

كت

شكر عدد1

( )1مةةةة لةةةةد اةما ةةةةا ال امةةةةا للمكتبةةةةا
المركفٌةةةا الثا ٌةةةا جام ةةةا بغداد(ألهةةةدا ً
سخا م كتابً" القراخةا ٌو " الوكتةابً
"اةوٌغور")
( )1مةةةة لةةةةد اةما ةةةةا ال امةةةةا للمكتبةةةةا
المركفٌةةا الجام ةةا المست ةةرٌا(ألهدا ً
سةةخ مةة كتةةابً "القراخا ٌو "الوكتةةةابً
"اةوٌغور")

2

كت

شكر عدد 2

()3مةةة لةةةد السةةةٌد عمٌةةةد كلٌةةةا التربٌةةةا
لل لوا اة سا ٌا اب رشد ألهدا ً سةخا
م كتابً "اعرا امةرام الةبرط المغةولً"
الومجموعةةا م ة بحةةوثً الوللمشةةاركا مةةً
اقاما الم رض الس وي مً قسا التارٌخ

كتا شكر عدد 4
9
كت

شكر عدد 2

40

كت

شكر عدد 2

44

كتا شكر عدد4

2003وسنة 2042

2041

مةةة لةةةد عمٌةةةد كلٌةةةا التربٌةةةا الجام ةةةا
المست ةةرٌا (ألهةةدا ً سةةخا م ة كتةةابً
اعرا امرام البرط المغولً)

2041

( )4مةةةة لةةةةد اةما ةةةةا ال امةةةةا للمكتبةةةةا
المركفٌةةةا الثا ٌةةةا جام ةةةا بغداد(ألهةةةدا ً
سةةةخا مةةة كتةةةابً اعةةةرا امةةةرام الةةةبرط
المغولً)
( )4مةةةة لةةةةد اةما ةةةةا ال امةةةةا للمكتبةةةةا
المركفٌةةا الجام ةةا المست ةةرٌا(ألهدا ً
سةةةخ مةةة كتةةةابً " اعةةةرا امةةةرام الةةةبرط
المغولً" )
( ) 4مةةةة لةةةةد السةةةةةٌد م ةةةةاو ال مٌةةةةةد
للشةةؤو ال لمٌةةا مةةً كلٌةةا التربٌةةا لل لةةوا
اة سةةا ٌا اب ة رشةةد(ةهدا ً سةةخا م ة
كتابً "اعرا امرام البرط المغولً")
( )4م لد السٌد ر ٌس قسا التارٌخ مً
كلٌةةةةةا التربٌةةةةةا لل لةةةةةوا اة سةةةةةا ٌا ابةةةةة
رشةةد(ألهدا ً سةةةخا مةة كتةةةابً "اعةةةرا
امرام البرط المغولً ")
()4م لد السٌدة م او ال مٌد للشؤو
ال لمٌةةةةا مةةةةً كلٌةةةةا اةداد جام ةةةةا بغةةةةداد
(ألهةةدا ً سةةخ م ة كتةةابً "اعةةرا امةةرام
البرط المغولً" ) لمكتبا الدراسات ال لٌةا
ومكتبا قسا التارٌخ
 4مةةةةة لةةةةةد السةةةةةٌد عمٌةةةةةد كلٌةةةةةا اةداد
الجام ةةةةا ال راقٌا(ألهةةةةدا ً سةةةةخا مةةةة
كتابً "اعرا امرام البرط المغولً ")

2041

2041

2041
شكر م ر ٌس قسا التارٌخ ألهدام اعةداد مة
المجرت

42

2041

كت

تهنئة عدد 1

2042
2041

42
كتا شكر عدد4

2041

21

2041

41

كتاد شكر ومكام ة عدد
4

43
كتاد شكر عدد 4
41

كتاد شكر عدد 4

 -42كتاد شكر وتقدٌر عدد
4

-43

م لد عمٌد كلٌا التربٌا لل لوا
اة سا ٌا اب رشد لمساهمتً مً
اقاما م رض ل ور ولوحات
تارٌخٌا مً قسا التارٌخ
م لد ر اسا القسا ةهدا ً
مجموعا م المجرت ال لمٌا
لمكتبا قسا التارٌخ
م لد ر اسا القسا (ألهدا ً
سخا م كتابً "اعرا امرام
البرط المغولً ") لمكتبا قسا
التارٌخ

1041

1041
1042

1042
م لد السٌد أ د محمد جاسا
المشهدا ً اةمٌ ال اا ةتحاد
المؤرخٌ ال رد ال مٌد ر ٌس
الهٌ ا ال لمٌا لم هد التارٌخ ال ربً
والتراث ال لمً للدراسات ال لٌا
ألهدا ً مجموعا م كتبً

كتاد شكر عدد 4
1042

-47
كتاد شكر عدد 4
-41
كتاد شكر عدد 4
-49
كتاد شكر عدد 4

10

كتاد شكر عدد 2

م لد عمٌد كلٌا التربٌا اب
رشد ةهدا ً سخه م كتابً
1042
دراسات مً تارٌخ الترك والمغو
م لد عمٌد كلٌا اةداد الجام ا
ال راقٌا ةهدا ً سخا م كتابً
دراسات مً تارٌخ الترك والمغو
م لد عمٌد كلٌا التربٌا اب 1042
رشد لمشاركتً مً اقاما م رض
لل ور واللوحات التارٌخٌا
م لد عمٌد كلٌا التربٌا اب 1042
رشد ةقامتً ح توقٌا كتابٌ

م

لد

عمٌد كلٌا التربٌا اب
21

1043

14

كتاد شكر

رشد
م لد عمٌد كلٌا اةداد الجام ا
ال راقٌا ةهدا ً سخا م كتبً

1043

كتاد شكر
11
كتد شكر

الجام ا 1043
ر ٌس
لد
م
المست رٌا ةهدا ً سخا م
كتبً

-13
-4شكر وتقدٌر مقدا م لد م الً ل اا -1042
ر ٌس الوفرام لجام ا بغداد عدد( 1043
ل اا -1042
)4
1043
 -1شكر وتقدٌر مقدا م لد
ل اا -1042
رؤوسام الجام ات عدد ()4
-3شكر وتقدٌر مقدا م لد عمدام 1043
ل اا -1042
الكلٌات عدد ()40
-1كتاد شكر وتثمٌ جهد م لد 1043
م الً وفٌر الت لٌا ال الً المحترا
لكامو م تسبً الجام ات عدد 4

*اث ا عشر :كتد الته ا:
 )4(-4كتاد ته ا م لد م الً وفٌر الت لٌا ال الً والبحث ال لمً لح ولً على لقد
اةستالٌا
 )4(-1كتاد ته ا م لد ر ٌس جام ا بغداد لح ولً على لقد اةستالٌا
 )4(-3كتاد ته ا م لد ر ٌس جام ا ال هرٌ لح ولً على لقد اةستالٌا
 )4(-1كتاد ته ا م لد السٌد عمٌد كلٌا اةداد الجام ا ال راقٌا لح ولً على لقد
اةستالٌا
 )4(-2كتاد ته ا م لد السٌد أ د محمد جاسا المشهدا ً اةمٌ ال اا ةتحاد

المؤرخٌ ال رد ال مٌد ر ٌس الهٌ ا ال لمٌا لم هد التارٌخ ال ربً والتراث
ال لمً للدراسات ال لٌا
*ثرثا عشر :اةوسما :
 حا فة على شهادة وساا المؤرخ ال ربً م قب اةما ا ال اما ةتحاد المؤرخٌال رد التابا لجام ا الدو ال ربٌا
*ارب ا عشر :الكتد المؤل ا أو المترجما
ت

س ا ال شر

أسا الكتاد

22

4

م رمخةذلونل–للماو مملم اةرلخلالل-لعدقةامملم سلةسلال–للولرورهامللا لم يركاالم جلاال 3117
خااادللم اااارلم بةسااا ل 426ل–ل718لهاااا)ل/ل ل:38ل–ل2321لم)،لجطب اااالم كااارمر،ط2ل

،بيرمر .ل

2

منولياااورل–لررمساااااللاااا لماااااو مملم اة لرلخلااااالوميااااوم مملم ةجااااال– 767-238ه3123 -855/

2

كاةبلم رمق ،لط،2م رمق .ل
معادملمجارمرلم اابدطلم جياو ل–ررمساااللا لرورهاملم سااكريلوم سلةسا لومنرمريلومنقااااةريل 1041

2369م)،جطب ااالثااة رلت ساارلم اااةج ل طبةعااالم سذلااالم يرلثا،جؤسسااالجااارلجراضاانل

وم جرمذااااا ل"784-735ه2385-2338/م"،لط،2لرمرلوجكاباااااالعااااارذةنل،م ااااارمقل،ورمرل
اسيةتل،رجشق.

 1دراسات فً تارٌخ الترك والمغو ط ،4دار ومكتبة عدنان ،العراق
،ودار فحات ،2042،دمشق.

2042

 5مجموعة من الباحثٌن ،دور بغداد الح اري والثقافً ما ٌا وحا را
،مركزالمستن رٌة للدراسات العربٌة والدولٌة،الجامعة المستن رٌة
بالتعاون مع وزار الثقافة،ط، 4بغداد .
 3االوٌغور – دراسة فً ا ولهم التارٌ ٌة واحوالهم العامة –(-422
323هـ4222-211/م) ط ،2دار ومكتبة عدنان ،العراق ،ودار فحات
،دمشق.
 2القراخا ٌو – ا ولها التارٌخٌا  -عرقاتها السٌاسٌا – و دورها مً الحركا ال لمٌا

2042

خر ال ر ال باسً ( 307 – 342هـ) (  4140 – 917ا)ال "ال ط1ال دار ومكتبا
عد ا الال راق الودار حات الدمشق

2043
2043

*خجسالعشر:م رورمتلم جلالم جشةركالللمةل :ل
 -1دورة في التأهيل التربوي و طرائق التدريس  ،و دورة في اللغة العربيةة ،فةي كر ةط تطةوير ط ارئةق التةدريس
والتدريب الجاكعي في جاكعة بغداد لسنة . 2002
 -2دورة فةةي الساسةةبة االل ترونيةةة فةةي كر ةةط الساسةةبة االل ترونيةةة فةةي جاكعةةة بغةةداد وال ا ةةة بةةدورات الترقيةةة
العلكية لسنة 2005.
-3دورة فةةي الساسةةبة االل ترونيةةة فةةي كر ةةط الساسةةبة االل ترونيةةة فةةي ليةةة التربيةةة /ابةةن ر ةةد /جاكعةةة بغةةداد
2005.
-4دوره لتعلم برناكج ال و ل س ولر ،وسدة التعليم الكستكر،جاكعة بغداد2015،
-5دورة تعلم وتطوير اللغة االن ليطية في لية التربية ابن ر د 2016
-6دورة تعلم وتطوير اللغة العربية في لية التربية ابن ر د 2016

23

