 األستاذ الدكتور :صباح ميدي رميض ديالى -بعقوبة 2:73 االيميل Sadahrmaid1962@yahoo.com: االختصاص العام  :دكتوراه تاريخ حديث االختصاص الدقيق  :تأريخ الخميج و الجزيرة العربية الحديث و المعاصر عنوان رسالة الماجستير :أمارة عسير دراسة في تطوراتيا السياسية وعالقاتياالعربية والدولية ،كمية التربية-أبن رشد/جامعة بغداد ،2::1
 اطروحة الدكتوراه :التطورات السياسية في الجنوب اليمني  2:56-2:29جامعةبغداد-كمية التربية-أبن رشد2::8-
 تاريخ الحصول عمى لقب أستاذ مساعد 2:::/7/23 تاريخ الحصول عمى لقب أستاذ 3115/9/5 رئيس قسم التاريخ كمية التربية جامعة ديالى 3116-3114 رئيس لجنة الترقيات العممية المركزية جامعة ديالى 3117-3116 عضو المجنة العميا لتحديث مناىج اقسام التاريخ العراق 3127-3126 المؤلفات المطبوعة: تاريخ جنوب الجزيرة العربية ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان االردن 311: ديالى سيرة أعالم ومسيرة أحداث مصر مرتضى لمكتاب العراقي بغداد 3121 التطورات السياسية في الجنوب اليمني  ،2:56-2:29دار جوامع الكمم ،دمشق3121
 صحافة العيد الممكي مصدر لدراسة تاريخ العراق المعاصر ،مصر مرتضىلمكتاب العراقي بغداد 3121
 امارة عسير دراسة في تطوراتيا االقتصادية واالجتماعية وعالقاتيا العربيةوالدولية ،جوامع الكمم ،دمشق 3122
 الجزيرة العربية من القرن الثالث عشر حتى الفتح العثماني ،دار الفكر ناشرونوموزعون ،عمان االردن 3125
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 دراسات في التربية والتعميم ومناىج اقسام التاريخ في الجامعات العربية ،العالميةالمتحدة ،بيروت3122 ،
 دراسات في التاريخ الحديث والمعاصر ،دار الثقافة والنشر الكردية ،و ازرة الثقافة،بغداد 3125
 بغداد في مواجية التحديات خالل تاريخيا الحديث  ،2:31-2369و ازرة الثقافةمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 3124
 قضايا المجتمع ومشكالتو المعاصرة دراسة في إشكاليات العولمة ورعاية الطفولة،دار الجواىري بغداد 3126
 أعالم وشخصيات عراقية معاصرة سيرة وتراجم ،قيد النشر االشراف عمى رسائل الماجستير: و ازرة الداخمية العراقية الييكل الوظيفي ومؤسسات العمل التخصصي/كميةالتربية/ديالى 3114
 العالقات السعودية-التركية-كمية التربية جامعة ديالى 3115 حركة التحديث في البحرين  ،2:84-2:66كمية التربية/جامعة ديالى 3114 و ازرة الداخمية المرحمة التأسيسية ،كمية التربية ،جامعة القادسية 3113 فرانكيمين روزفمت وسياستو الخارجية تجاه المشرق العربي  ،2:56-2:44كميةالتربية جامعة ديالى 3113
 المنظمة الدولية االمم المتحدة وموقفيا من قضايا مصر  ،2:78-2:63كميةالتربية/جامعة ديالى 3116
 ابراىيم باشا ونشاطو السياسي والعسكري واالداري ،كمية التربية/جامعة ديالى3116
 تأثير الفكر الناصري في العراق  ،2:81-2:67جامعة ديالى ،كمية التربية3117
 العالقات السعودية-األمريكية  ،2:93-2:86جامعة ديالى كمية التربية 3119 المياجرون العرب الى الواليات المتحدة األمريكية  ،2:84-2:67كمية التربيةجامعة ديالى 3119
2

 السيد عبد الكريم المدني ودوره الفكري واالصالحي في ديالى ،جامعة ديالى كميةالتربية.
 الكوت دراسة في تطوراتيا السياسية واإلدارية  ،2:69-2:25جامعة واسط3119
 حزب النيضة العراقية  ،2:43-2:33كمية التربية أبن رشد 3121 فؤاد شياب ودوره العسكري والسياسي في لبنان  ،2:83-2:2:كمية التربية أبنرشد 3122
 األقمية الييودية في اليمن  ،2:62-2:29كمية التربية أبن رشد 3124 جريدة العراق  2:43-2:31معيد التاريخ العربي ،بغداد 3113 ثورة ردفان  2:74معيد التاريخ العربي ،بغداد 3113 العالقات اليمنية-المصرية  2:63-2:45معيد التاريخ العربي 3112 اشراف عمى رسائل طرائق تدريس التاريخ: اثر استخدام نمطين من اساليب االستثارة الدافعية في التحصيل الدراسي لطالبالصف االول المتوسط مادة التاريخ القديم ،كمية التربية ،ديالى 3115
 اثر أستخدام أنموذج مارتو ريال في أكتساب المفاىيم الجغرافية ،كمية التربيةاألساسية ،جامعة ديالى 3114
 المفاىيم التاريخية المتداخمة المعنى في اقسام التاريخ ،كمية التربية جامعة ديالى3116
 اثر استخدام انموذج بوسنر في التغير المفاىيمي لدى طالبات الصف الرابع العاممادة التاريخ 3116
 اثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة في التحصيل واالتجاه نحو التاريخ،كمية التربية ،جامعة ديالى 3113
 االشراف عمى اطاريح الدكتوراه: التعديالت الدستورية في تركيا  ،2:94-2:48كمية التربية أبن رشد 3123 -الجزائر في سنوات الحرب العالمية الثانية ،كمية التربية أبن رشد 3124
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 ادورد غراي وسياسة بريطانيا الخارجية  ،2:27-2:16كمية التربية أبن رشد،قيد االنجاز
 المياجرون األتراك الى المانيا  2::1-2:72كمية التربية أبن رشد ،قيد االنجاز الصحافة ومشكالت الريف العراقي  2:69-2:32معيد التاريخ العربي ،بغداد3123
 محكمة تميز العراق  ،2:69-2:36معيد التاريخ العربي بغداد 3124(االبحاث والمقاالت المنشورة)
نشرت اكثر من ( )51بحثاً ودراسة في مجالت مختمفة اشير الى بعض منيا
اختصا اًر

 ييود الدونمة والدولة العثمانية مجمة ديالى العدد  32لسنة 3116 تطور تجارة العراق الخارجية  2:69-2:56مجمة اليرموك العدد 3115 مخاطر العولمة االقتصادية والثقافية ،مجمة االجيال العدد االول 3113 محمد زكي البصري ودوره السياسي والبرلماني ،آداب ،جامعة البصرة العدد 36لسنة 3113
 امبراطورية الفوضى ومناىج التربية والتعميم في الخميج العربي ،مجمة مجمسالتربية والتعميم في الخميج العربي الرياض 3122
 نشاط المخابرات األلمانية في إيران ما بين الحربين ،مجمة ديالى العدد 363116
 قراءة في ممفة الدكتور حسين أمين الشخصية عطاء عممي أثر ما بعد التقاعدالوظيفي  311: ،2:89مجمة األستاذ العدد  314لسنة 3123
 الشيخ وداي العطية الغضبان دراسة في أثاره المطبوعة والمخطوطة ،مجمةاألستاذ العدد  31:لسنة 3123
 صناعة الغوص في البحرين دراسة في التاريخ االجتماعي ،مجمة األستاذ العدد 318لسنة 3124
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 التوصيف الغربي لدور المرأة في المجتمع العربي ،مجمة مركز دراسات صالحالدين االيوبي بالتعاون مع بيت الحكمة ،بغداد 3121
 رعاية الطفولة دراسة في التجربة الماليزية ،مجمة مركز ابحاث الطفولة جامعةديالى المجمد السادس لسنة 3122
المؤتمرات والحمقات النقاشية:
لي مشاركات عديدة في مؤتمرات عممية وحمقات نقاشية في عدد من الجامعات
العراقية والمراكز البحثية أشير الى بعض منيا:
 المشاركة في مؤتمرات كمية التربية جامعة ديالى األول والثاني والثالث والرابعوالسابع 3122 ،3121 ،3115 ،3113 ،3112
 المشاركة في مؤتمرات مركز صالح الدين االيوبي لمدراسات التاريخية جامعةتكريت ،المؤتمرات السادس والسابع 3122 ،3121
 مؤتمر كمية التربية جامعة واسط االول  3118والثاني 3119 المشاركة في محاضرات في بيت الحكمة 3112 المؤتمر العممي األول كمية اآلداب جامعة البصرة 3113 مؤتمر نقابة المعممين المقر العام األول 3112 مؤتمرات كمية التربية أبن رشد جامعة بغداد3124 ،3123 ،3121 ،المؤتمرات الدولية :
 المؤتمر الدولي االول لمركز تراث كربالء  ،الذكرى السنوية االولى لمحشدالشعبي  ،عنوان البحث – فتوى المرجعية من التنباك الى الجياد الكفائي /
مقاربات تاريخية و تحميل النتائج  36 .كانون االول 3126
 المؤتمر الدولي التاسع  ،كمية التربية  /جامعة واسط  ،عنوان البحث – االيثار والنخوة العراقية – دراسة نموذج فيضان بغداد  2:65لممدة من  :الى 21
. 3127/4/
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 المؤتمر الدولي الرابع  ،كمية التربية – ابن رشد  /جامعة بغداد ، 3127/5/35عنوان البحث -تأصيل دراسات تاريخ الخميج العربي في ضوء مؤلفات الدكتور
جمال زكريا قاسم .
 مؤتمر معايير الجودة  ،كمية التربية – ابن رشد  /جامعة بغداد ، 3127/5/: ،عنوان البحث  ،ابحاث التخرج لطمبة اقسام التاريخ في الجامعات العراقية و
معايير الجودة العالمية .
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