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ً:ًالمؤهالتًالعلميةأولاً

ًالعامًةًـــالكليًالجامعةًالدرجةًالعلمية

 بكالوريوس ال
 

 1986 بن رشدا -لية التربية ك     بغداد

 1994 رشد بنا -لية التربية ك     دادبغ الماجستير 

 الدكتوراه
 
 
 
 

 1999 رشد بنا -لية التربية ك     بغداد



 

 

 

2 

 

ً

ًالشهاداتًالحاصلًعليها:ًثانيااً

 

 قسم التأريخ   -بن رشد اكلية التربية  -جامعة بغداد  -عاصر دكتوراه تأريخ حديث وم   - 1

 متياز (. إ)  ٪91،226األول على الدفعة  وبدرجة    ،( 1999)      

 متياز (.  إ)  (  1945 - 1933 )ة األلمانية تجاه المشرق العربي السياس: عنوان اإلطروحة     

 قسم التأريخ   -رشد بن ا كلية التربية -جامعة بغداد  -عاصر ماجستير تأريخ حديث وم   - 2

 (.  لاع) جيد جداً   ٪ 85,  416األول على الدفعة  وبدرجة   ،( 1994)      

 وبدرجة إمتياز.   ( 1943  - 1911التغلغل اإليطالي في المشرق العربي ) عنوان الرسالة :     

 ،  ( 1986 - 1985قسم التأريخ )   -رشد   بنا  كلية التربية -جامعة بغداد  -بكالوريوس تأريخ  - 3

 ) جيد جداً عالي (.  ٪ 86،26من العشرة األوائل على القسم وبدرجة      

 

اًثالث ًلقابًالعلميةوظيفيًواألالجًالتدرً :ًًا

ً

ً

اً ًفيهاالوظائفًالتيًعملً:ًرابعا

قرر قسم التأريخ / كلية التربية  -  دةلدراستين الصباحية والمسائية للم  ا -جامعة بغداد  -بن رشد ام 

 (1999 - 2003  .) 

اً  :يامعالجريسًدتل:ًاخامسا

دة الجامعة يةكلال ت  لىإ -من   الم 

  -للعلوم اإلنسانية  رشد  بنالية التربية ك 1
 قسم التأريخ 

 لحد اآلن  - 1995    بغداد                      

 

دة من  الجهة الوظيفة ت  لىإ -الم 

درس م ساعد  1  1998 - 1995 جامعة بغداد  / رشد بن ا -كلية التربية  م 

 2001 - 1998 جامعة بغداد  / رشد بن ا -كلية التربية  م درس 2

 2011 -2001 جامعة بغداد  / رشد بن ا -كلية التربية  أستاذ م ساعد  3

 جامعة بغداد  / رشد بن ا -ية التربية لك  أستاذ  4

 

 جامعة بغداد  

 جامعة بغداد 

  لحد اآلن -2011
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اً سً ًيقرراتًالدراسيةًالت:ًالمً ًسادسا  هادرَّ

ًالعامًادةـــــالمًمـــالقسًت

 1996  -1995 بكالوريوس (1914  -1789)تأريخ أوربا الحديث  التأريخ  1

 1998  -1996 بكالوريوس (1500 -476) الوسيطعصرأوربا في ال تأريخ = 2

 1998  -1996 بكالوريوس (1916 -1516)  حديثالوطن العربي ال تأريخ = 3

 2019  -1998 بكالوريوس (1945 -1914)العالم الُمعاصر  تأريخ = 4

 2003  -2002 رماجستي -ا ليعُ سات ارد / النهضةعصرأوربا في  تأريخ = 5

 2003  -2002 ماجستير -ليا دراسات عُ  / مصر بين الحربين تأريخ = 6

 2010  - 2007 دكتوراه -ليا ات عُ اسدر)األنظمة الشمولية(  = 7

 2010   -2007 دكتوراه  -ليا دراسات عُ أوربا في عصراإلستنارة / تأريخ  = 8

اسات رد (1952 -1868)عاصر والمُ تأريخ اليابان الحديث  = 9
 دكتوراه -ليا عُ 

 

2011-  2020 

 

 

دراسات   1939دراسات في تأريخ أوربا الشرقية إلى عام  = 10
 وراهكتد -ليا عُ 

2011-  2020 

 

 

 

ًالتيًأشرفًعليها(ًًاألكاديميةًًالرسائلوطاريحًاألً):ًبعااًسا

ًالعامًامعةالكليةً/ًالجً/مـــالقسًةرسالالأوًعنوانًاألطروحةًًت

جتماعية واإلقتصادية  سياسية واإل األوضاع ال 1

 ماجستير (  1971 -1945في أبوظبي ) 

   

 

 

 

 واإل واإلقتصادية في أبو ظبي 

 للعلوم  بن رشدا / كلية التربية أريخالت 
 بغداد جامعة /اإلنسانية  
   

2008 

لـ نهيان ودوره في  الشيخ زايد بن سلطان آ 2

 اهتوركد  (2004-1971السياسة العربية )
      ==     =     =      =      = 2008 

 ( دراسة تأريخية ) 1967-1766زبارة مدينة ال 3

 ماجستير  
  =      =      =    =     =     = 2010 

نسفال واألورنج وموقف  اجمهوريتا التر  4

 دكتوراه  ( 1902 -1852)  مابريطانيا منهُ 
 =     =      =      =      =    = 2012 

 1922) اطها في فلسطينيهودية ونشالوكالة ال 5

 ماجستير (  1948 -
=     =     =      =      =      = 2012 

 2013 =      =      =      =     =     = ( دكتوراه 1983-1960رصية ) القضية القب 6ً

 1973-1952تطور سياسة اليابان اإلقتصادية 7ً

 ه تورا) دراسة تأريخية ( دك 

 

  =      =      =    =     =     = 2014 

 نهر النيل وشرق  النشاط المصري في حوض  8ً

 ( ماجستير 1879- 1863) أفريقيا 
=      =      =     =     =      = 2014 
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 ( دكتوراه   1912-1868التعليم في اليابان ) 9ً

   

 

=     =     =      =      =      = 2016 

 أريخية( )دراسة ت 1946 -1919 م األم  ُعصبة10ً

 ماجستير
=     =     =      =      =      = 2016 

 (1969 -1952السياسة البريطانية تجاه ليبيا ) 11ً

 دكتوراه
=     =     =      =      =      = 2019 

تحدة من الحرب الكورية          موقف األمم المُ 12ً

 دكتوراه  ( 1953 -1950)
 لحد اآلن  -2018 ==         =     =       = =      

  (1945 -1868القوة البحرية اليابانية )   13

 اهدكتور
 اآلن لحد  - 2020 =     =     =    =      =  =      

 

ًالتيًشاركًفيهاالعلميةًوالندواتًالمؤتمراتً:ًثامنااً

ًنوعًالمشاركةًًهامكانًأنعقادًةًــالسنًعنوانًالًت

)ًبحثً/ًبوسترً

ً(حضور

للرابطة   الثانيالعلمي مر مؤتلا 1

ًعاصرةالم   للدراسات العراقية  الدولية

حزيران  11-13

2007 

 بحث ردن األ - ّمانع    

لمركز مؤتمر الفكري السنوي لا 2

صالح الدين األيوبي بالتعاون مع 

 بالتعاون مع بيت الحكمة  الحكمةبيت 

تشرين   19-20

 2008الثاني 

 -تتكري - دينصالح الجامعة 

 عراقلا

 بحث

 2009تموز 25-5 العمل العلمية  شةور 3

 

 طوكيو جامعة -اليابان 

  األجنبية اتراسللد

 بحث

نتدى العراقي  4    2010أيلول  23-15 الياباني -الم 

2010 

أربيل  - الدين جامعة صالح

 العراق

 لجنة تحضيرية+ عضو بحث

للغة   المجلس الدولي -بي د   2016 أيار 7-4 غة العربيةللس لخاملي االمؤتمر الدو 5

 العربية

 (133رئيس ندوة ) 

المجلس الدولي للغة   -بي د   2017آيار  4-1 لعربيةادس للغة االدولي السالمؤتمر  6

 العربية

 (95بحث + رئيس ندوة )

 بحث جامعة بغداد -كلية اآلداب  26/3/2018 المؤتمر العلمي السنوي  7

الجغرافية  )صيالتخص   تمر العلميؤمال 8

 والزمان( ن في المكان  والتأريخ يلتقيا

الجامعة  -ة التربية كلي 2018آذار    29 -28

 ةصريستنالم  

 بحث

9  

 المؤتمر الدولي السابع للغة العربية

نيسان   17-21

2018 

المجلس الدولي للغة   -بي د  

 العربية

 (13بحث + رئيس ندوة ) 

 ث ي الثالدوللاعلمي لمر االمؤت 10

 اإلنسانية ( العلوم ) قضايا

 

 2019شباط  6 -5

جامعة  -اإلسماعيلية  -القاهرة 

 ناة السويسق

 (10)ة الجلسبحث + رئيس 

11  
 للغة العربية الثامنالمؤتمر الدولي  

 

نيسان   13 -11

2019 

المجلس الدولي للغة   -بي د  

 العربية

 الندوةبحث + رئيس 
(115 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤتمرات والندوات  م شاركة فيال 12

 سسة العراقةية لمؤالعلم ملتقياتوال

 للثقافة والتنمية 

 

 

2019 

بحثية ،  أوراقوث ، حب بغداد  -العراق 
 ُمحاضر ، لجان تحضيرية
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المؤتمر العلمي الدولي للعلوم اإلنسانية  13

واإلجتماعية ) قراءات معرفية في العلوم 

 جتماعية ( اإلنسانية واإل

ي تشرين الثان16-17

2019 

 بحث بيروت -لبنان 

 

اً  التيًعملًفيهاًخرىاأل:ًاألنشطةًالعلميةًتاسعا

ًخارجًالكليةًداخلًالكلية

 بيدُ  -ة غة العربيالدولي لل اإلتحادعضو  تأريخلاي قسم لمية فعضو اللجنة الع

  العراق -ارة راث والحضكاة للت  جمعية المشعضو   لجنة السمنار في قسم التأريخ =     

 ليا لمجلة " نون" لدراساتعضو الهيئة  اإلستشارية العُ  خإلمتحانية في قسم التأرينة االلج=     
   ويسة السانمعة قاج - يةالتراث وعلوم اللغة العرب

براء الناطقين لماء والخُ للباحثين والعُ  عضو منصة أريد التخرج في قسم التأريخقشة بحوث لجنة ُمنا  =   
 ماليزيا - للغة العربيةبا

 ات العلياالتنافسي للدراسقابلة اإلمتحان لجنة مُ     = 
 

 مجلة دراسات إنسانية وإجتماعية ، راجع ( ُمحكم ) مُ 
 ائرجزال ، حمدأمحمد بن  2 وهران جامعة

كلية اللغة  سانية ،وم اإلنداب والعلمجلة اآلُمحكم ) ُمراجع (  لجنة اإلستالل العلمية في قسم التأريخ    = 
 الجزائر ،1جامعة باتنة  ب العربي والفنون ،واآلدا

مجلة األصباح للعلوم اإلنسانية والفكر تحرير عضو هيئة  اللجنة اإلجتماعية في قسم التأريخ  =   
مركز األصباح للتعليم  -والسياسة والمجتمع  الُمحكمة 

 -والدراسات الحضارية واإلستراتيجية في بوردو 
 .اجمهورية فرنس

  خيرم التأفي قس اللجنة الثقافية    =  

  تأريخ -السنوية  مل لطلبة الدكتوراه اشمتحان اللجنة اإل    = 

ً

ًلمهنيةالفخريةًوا:ًالشهاداتًعاشرااً

اسات المركز العربي لألبحاث والدر -المهني    الدكتوراه الفخرية في التعليم والتدريب -1
 (، بتقدير) إمتياز (. 2020آذار  11فلسطين ) -اإلعالمية 

العالمية  المنظمة   -العراق   -ي  م العالمالسالألمل وسفير ا فيلوتكيف تشر و شهادة تقدير -2
م التحسسية العالمية لنشر فكر وثقافة السالالحملة  -جل اإلنسان واألوطان من أللسالم 

   . 2020 -  المغربيةالمملكة  -انية الكونية  والمحبة والرحمة واألخوة اإلنس

      ً
ًًفيهاشتركًأالتيًفيةًاثقالضراتًحاوالمً ًلندواتاوًالعلميةالدوراتً:ًإحدىًعشر

  24 - 8دة من (  للم  34أهيل التربوي الخاصة بترقية التدريسيين في جامعة بغداد ، رقم )الت دورة -1

 .بغداد  والتدريب العلمي في جامعة مركز تطوير طرائق التدريس ،1995  تموز

ن األول  ري تش 4لغاية   2000أيلول  27  نمدة لم  ( ل2دورة الحاسبات ألغراض الترقية العلمية ) -2

 . لكترونيةاإل مركز الحاسبة -نصرية تسجامعة الم  في ال 2000
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بن رشد للعلوم ٱ كلية التربية  -اد جامعة بغد  -غير اإلختصاص  ألقسامدورة تطوير اللغة العربية   -3

دةعربية قسم اللغة ال -انية اإلنس  . 2016آيار 28لغاية  2016آذار 28 ، للم 

 . 2016لعام  نسانيةال مو للعل رشد  نبا بية كلية التر  ،  زيةنكليال  غةللطوير ادورة لتعلم وت -4

 . 2016  لعام سانيةللعلوم الن رشد  بناكلية التربية  ،دورة لتعلم وتطوير اللغة العربية  -5

، في كلية  لكترونية وحدة الحاسبات األ ، Google Scholarسكولر  دوره لتعلم برنامج الكوكل -6
 .2017نيسان  ، د بغدا جامعة،  سانيةنال مللعلو  رشد  بنٱالتربية 

 . 2017 ، جامعة بغداد ، للعلوم النسانية رشد  بنا اللغة العربية في كلية التربية وتطوير علمتلدورة  -7

فن تربية خاليا   )،للعلوم النسانية رشد  بنا  ية التربيةفي كل ستمر وحدة التعليم الم   -التطويرية  ةالدور  -8
 . 2017 شباط ،صلي( األر غيلي و عسل االصلا ني مييز بالنحل وكيفية الت

وحدة  ،2017نيسان   27  - 2017آذار 27 دة للم  ستراتيجية من الخطة ال ،(2) لحاسبة ا هدور  -9
 .للعلوم النسانية رشد  بن االتربية في كلية الحاسبة 

 ات ر، اإلمادريبية على كيفية بناء ووضع إختبارات اللغة العربية وكيفية تحليل النتائج  ة التالورش -10

د د  ة ،تحد ة الم  العربي          . 2017 آيار 4-1 ةبي ، للم 

 ، كلية  لكترونيةوحدة الحاسبات األ ،Google Scholar ) ل سكولرگو گ) دوره لتعلم برنامج  -11

 . 2017تشرين األول  ، جامعة بغداد  ة ،نسانيللعلوم ال بن رشد االتربية       

علوم لل بن رشد اة لتربي ، كلية ا لكترونيةاسبات األ حوحدة ال  ،Excel    كسلاألدوره لتعلم برنامج  -12

 . 2017تشرين الثاني  ، جامعة بغداد  اإلنسانية ،

 ولاألون انك للعلوم النسانية ، بن رشد االتربية  يةكل ، ، قسم الجغرافية( تربية النحل دورة ) -13

       2017 . 

 . 2017، د بغدا معةاج ،داب آلكلية ا  ، ستمروحدة التعليم الم   غالط اللغوية ،دورة تصحيح األ  -14

   ، سالميةن والتربية الآقسم القر  جامعة بغداد ، ين الحاجة والضرورات ،لمي بعلستالل االدورة  -15
 . 2017 ،للعلوم النسانية  شد ر  بناكلية التربية 

 ،  العراق  -تخصصة ألساتذة الجامعات ، المفوضية العليا لحقوق اإلنسان الم   يةبلتدريالدورة ا -16

 . 2017ل  وانون األك 6-4دة للم  

 همة في القياس(، ) تصحيح التعبير الكتابي ومفاهيم م  ز الوطني للقياس ،، المرك ةيرة التدريبدولا -17

   .2018  ننيسا   21-17دبي ، للمدة  -العربية المتحدة دولة اإلمارات    
 ا للتعليم ابن سين (، جامعة بغداد ، مركز Google Classroomدورة ) الصفوف التعليمية   -18

 .2018تشرين الثاني   8 -7دة ، للم  ي لكترون اإل        

 

 ثالث ) قضايا العلوم حقق النص (، الم صاحبة للمؤتمر العلمي الدولي الالدورة التدريبية ) ثقافة م   -19

 جدلية التراث والمعاصرة(   -لوثائق والموروث العربي واإلسالمي وطات واطي المخاإلنسانية ف   

 . 2019شباط  8 -7دة كسو للم  لاأل  منظمة -لعربية المخطوطات اتضافة معهد بإس         

 

دربين  -20 مؤسسة العراقة ، 2019  زتمو  18-14 دةللم   الثامنةالدورة التدريبية ، TOTدورة إعداد الم 

 . نميةوالت  للثقافة
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ن  كانو - انيةاإلنس ومالتربية ابن رشد للعلكلية  - اإللكترونيةوحدة الحاسبات  - يد ك روورة منصة أد  -21

   .2019األول 

 بن رشد اة ، كلية التربي  اإللكترونيةوحدة الحاسبات  ،(Excel   كسلأ) امج رنب الحاسوب دوره  -22

 . 2019كانون األول  28 - 21 ، بغداد  معةجا للعلوم اإلنسانية ،   

التعليم   وحدةمع  اونعتالتأريخ بالقسم  - (ًإلكترونيا  نظام المقررات والتعامل مع الطلبة  )ة ردو -23

 . 2019ألول كانون ا 26-25   انيةد للعلوم اإلنسالتربية ابن رشكلية ستمر في م  ال

القرآن والتربية اإلسالمية   سمق ،(بحسب قواعد التفسير وأصولهتفسير القرآن   ضبط)دورة  -24

ني  نون الثا كا  13-12 التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةكلية ستمر في وحدة التعليم الم   اون معبالتع

2020. 

ستمر  وحدة التعليم الم  قسم القرآن والتربية اإلسالمية بالتعاون مع   -(ام التالوة والتجويد كأح) رةدو -25

 . 2020كانون الثاني   29-28  إلنسانيةالتربية ابن رشد للعلوم اكلية في 

شرية  جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية الب  ةم حاضر -26

 .2020آذار  14،  (كاريزما الشخصية وأنواعها)ستشارات ،اإلو

 م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية  -27

 . 2020 رآذا 19،  (صحة الفم واألسنان)واإلستشارات ،

  ية البشريةمية للتنلجمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدو م حاضرة -28

 .2020آذار  19، (اإللكترونيالتدريب )ات ،واإلستشار

البشرية  والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية م حاضرة جمعية شباب السوروبان  -29

 . 2020آذار  23، (قدرات العقل الهائلة)واإلستشارات ،

،  (البشر المي لحياةالنمط الع يحديات فتكورونا وال)الندوة العلمية ، منصة أريد العلمية عن بعد ، -30

 . 2020آذار  27-28

سوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية  جمعية شباب الحاضرة م   -31

آذار  29-28،  (أسبابها وطرق عالجها مشكالت الطفولة النفسية والبيولوجية)شارات ،واإلست

2020. 

  نيسان 2،  (قات التعليمية التفاعليةاالمس تصميم)، بعد ة عن لميالندوة العلمية ، منصة أريد الع -32

2020.  

حا -33 ية  شرلب رة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية اضم 

 . 2020  يسانن 2، (كورونا وتأثيرهما على الصحةالاللثة و)، واإلستشارات 

 

تنمية البشرية ، أكاديمية الرونق  لماء الولية لعالد  هيئةد البور(، وباء الكورونا)الدورة التثقيفية عن  -34

 .  2020/ 4/ 3الدولية ، 

 . 2020نيسان  4، (روب الفايروس الذي أوقف الح)حاضرة المنظمة العالمية للتنمية والسالم ،م   -35

م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية   -36

 . 2020نيسان    4، (بشريةلنفس الئص اخصا)ات ،واإلستشار

  -، معهد التكنلوجيا اإللكتروني للتعليم واالتصاالت ورشة العمل التاسعة لفريق تكنلوجيا المعلومات  -37

 googolإعداد وإدارة اإلمتحانات اإللكترونية من خالل منصة  )نية الوسطى تقالالجامعة 

Classroom) ،4    2020نيسان . 

  -واالتصاالت للتعليم اإللكتروني ، معهد التكنلوجيا لمعلومات نلوجيا اتك  لفريق رةالعاش ورشة العمل -38

  ،(googol driveم منصة إدارة الخزن في التعليم اإللكتروني بإستخدا) الجامعة التقنية الوسطى ،

 . 2020نيسان   5

لبشرية  م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية ا -39

  .2020نيسان   6 ،الوقاية قبل الطالق()اإلستشارات ،و

ليم اإللكتروني ، معهد لفريق تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت للتع الحادية عشرورشة العمل  -40

لتحسين أساليب   والتغذية الراجعة  Questions Bank ة الوسطى ،)إعداد الجامعة التقني -التكنلوجيا

 . 2020نيسان   googol Forms  ،6)  ام خد التعليم اإللكتروني بإست 
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 .2020نيسان  7، ف العصبي(ديناميكية التكي  )أكاديمية التدريب في ألمانيا ،م حاضرة  -41

 تقنيات قسم  - ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كلية المعارف الجامعة ملورشة ع -42

لذي يجتاح العالم ضرب من  عب االر  كورونا )،ستمرعليم الم  التوحدة الطبية بالتعاون مع ختبرات م  ال

 ً  . 2020نيسان  7،(الخيال والواقع معا

صاالت للتعليم اإللكتروني ، معهد لفريق تكنلوجيا المعلومات واالت الثانية عشرورشة العمل  -43

  بإستخدام  إللكترونيلنظام التعليم ا  إعداد المحاضرة التفاعليةالجامعة التقنية الوسطى ،) -التكنلوجيا

googol Slide ،)7   2020نيسان . 

أهم  ، جامعة الفلوجة ، كلية العلوم التطبيقية ، ) وزارة التعليم العالي والبحث العلميورشة علمية ،  -44

 .2020نيسان   9(،  قات األكسلتطبي

التخطيط   ، )التعليم اإللكتروني عليم  نظام  -منصة أريد العلمية عن بعد ورشة المساق التدريبي ،   -45

 . 2020نيسان   10، (19- فيد كو   -وباء  فيروس كورونا الم ستجد  عامة  فيوإدارة  الصحة  ال

  

ًًاتًالمنشورةالبحوثًوالدراس:ًعشرًثنتاإ

ذ ، ، مجلة األستا(1876 -1808ة والتدخل األوربي ) لعثمانيدولة االح في الحاوالت اإلصم   -1

 . 1998،  كانون الثاني  11العـدد  التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، كلية

، السنة الرابعة (2 -1مجلة آفاق عربية ، العدد ) لوسطى في القرن المقبل ، بل نفط آسيا ام ستق -2

 . 1999شباط    -والعشرون ، كانون الثاني 

تناطحون الثالثة في القر  -3 قافي ، وتحليل كتاب لستر ثرو ، مجلة الموقف الث، عرض ن القادم الم 

 .1999ل تشرين األو  -لرابعة ، أيلول ، السنة ا 23العـدد 

-11ا طليعة االنحطاط ، عرض وتحليل كتاب روجيه غارودي ، مجلة آفاق عربية ، العدد أميرك -4

 .  1999كانون األول  -، السنة الخامسة والعشرون ، تشرين الثاني 12

، السنة الثالثة ،   14لة الحكمة ، العدد ء حول أفول اإلمبراطورية األميركية ، مجت وآرانظريا -5

2000. 

، مجلة األستاذ ، (1918 -1888ي عهد وليم الثاني ) ه المشرق العربي فاأللمانية تجاالسياسة  -6

 . 2000،  20العدد ، جامعة بغداد ، كلية التربية ابن رشد 

جامعة بغداد ، كلية التربية ابن   اذ ،، مجلة األست( 1939 -1922يطالية المصرية ) العالقات اإل -7

 .  2001 ، 24د العد  ، رشد 

جامعة بغداد ، كلية التربية ابن  ، مجلة األستاذ ، ( 1943 -1940إليطالية المصرية ) العالقات ا -8

 .      2001،  1، ج 27العدد  ، رشد 

تحدة ، الشارقة ، العـدد    -ين إتحاد كورت  -9 أداة التاج البريطاني ، مجلة الرافد ، اإلمارات العربية الم 

                                                                 .                             2001،  آب  48

(، عرض وتحليل  1975-1915)ة الغربية لتطورات عالقات العراقنظرة المؤسسات األكاديمي  -10

في  2267العدد  -كتـاب: أديث وائي فرانسيس بينروز ، جريدة الزمان العراقية ، السنة الثامنة 

 .  2005تشرين الثاني  26فـي   2268  عدد وال   2005تشرين الثاني   24
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  للرابطة   ، المؤتمر العلمي الثاني 1920 -1914حتالل البريطاني للعراق موقف بغداد من اال -11

 .   2007حزيران 13  -11األردن ،   -الم عاصرة ، ع مان الدولية للدراسات العراقية 

 ي التأريخ  اسات فجلة در، م(1941  -1940لوثائق األلمانية  )مسألة إستقالل العرب في ضوء ا -12

 . 2010، تشرين الثاني  21العدد   داب ،اآلجامعة بغداد ، كلية  ، واآلثار                    

 ، مجلة األستاذ   -) دراسة وثائقية ( 1938الي لعام ي اإليطالمشرق العربي في اإلتفاق البريطان -13

 . 2011،  155العدد  ، لتربية ابن رشد جامعة بغداد ، كلية ا       

 الجزء الثاني ، داب ، ية اآل، مجلة كل( 1943  -1933في المغرب العربي ) النشاط األلماني  -14

 . 2011،  97العدد        

جامعة لتأريخ واآلثار ، النخبة العربية واليابان ... طه الهاشمي أنموذجاً ، مجلة دراسات في ا -15

 .2012، آذار 29العدد   اآلداب ،بغداد ، كلية 

داد اآلداب ،1948ت هجرة يهود أوربا إلى فلسطين حتى عام  موجا -16  الجامعة العراقية، ، مجلة م 

 . 2013، 6العدد   ب ،كلية اآلدا

 

مجلة كلية  (، 1873-1869احل األفريقي للبحر األحمر وخليج عدن ) في السلمصري النشاط ا - 17

 ، 18العدد  -جامعة بابل  -ساسية ألكلية التربية ا -التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية 

 . 2014كانون األول 

 

نسانية ،  ية واإلالتربو مجلة كلية التربية األساسية للعلوم ،  1600ن إلى عام التعليم في اليابا  -18

 . 2016 حزيرانفي  27ساسية ، العدد جامعة بابل ، كلية التربية األ 

 

 لة دراسات في التأريخ واآلثار، جامعة بغداد ، ، مج( 1868 -1853 )في اليابان تطور التعليم   -19

 . 2016لسنة  54كلية اآلداب ، العدد        

      

نسانية ، (، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإل 1922 -1921  اليابان ومؤتمر واشنطن البحري ) -20

 . 2016انون األول ، ك10، السنة 19جامعة الكوفة ، العدد  -كلية التربية للبنات 

 

المؤتمر   ،(ـم10- 7هـ /   4-1أثر إزدهار اللغة العربية وآدابها في البالد غير الناطقة بها ) ق   -21

 .2017  /4/5-1 دةللم  دبي  -تحدة ارات العربية الم  مة اإلفي دولللغة العربية السادس  الدولي

 

 -1203هـ  663-600) سرة جنكيزخانأ ريخية وعالقتها معأصولها التأويرات دراسة في قبيلة األ -22
 المنشور باللغة اإلنكليزية:          ، (ـم 1264    

Oyrat Tribe Study in her historic assets and her relationship with Genghis 

Khan Family (600-663 A.H. / 1203-1264 A.D), North Asian                      

International research journal of social science & humanities, vol. 3, issue 5/ 

       .( Impact factor ) May 2017.   

، المنشور باللغة  (ـم1226 -1215هـ/ 624 -612) يتسا -جو -ليو -حكيم البالط المغولي يي  -23   
 :كليزيةالن
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The Sage of Mongol Court Ye- lü-"e -liu- tch'ou- ts'ai (612 - 624 A.H/1215 -

1226 A.D), North Asian International research journal of Multidisciplinary, vol. 4,  
Impact factor ). Issue 1, January 2018.(            

 

-7ـ/  ه  3-1ت اإلسالمية للمشرق اإلسالمي في نشر اللغة العربية وإزدهارها) ق أثر الفتوحا -24

 . 2018  لسنة  63العدد ر ، جامعة بغداد ، كلية اآلداب ، ريخ واآلثاراسات في التأد مـ(، 9

 

ية في أ بغة العربي حروف الل أثَّر -25 د  قالن ير  شعوب غ  الت  اج  ً وذ م ة نغة الت ركيالل ) ة  بهااط  ،المؤتمر  ( جا

تحدة اإلمارات العرالدولي السابع للغة العربية ،    .2018نيسان   21-17،  دبي  -بية الم 

 

ل -26 ْوص  ) الموصل   ، المؤتمر العلمي السنوي(ـ م13  - 10هـ / 7-104)  غرافيينتب الج  في ك   اْلم 

 . 2018آذار  22، كلية اآلداب ، قسم التأريخ ،  غداد امعة ب، ج(عبر التأريخ

(، المؤتمر العلمي  2005 -1922)  العلمية حياته وآثاره  حسين الداقوقياألستاذ الدكتور  الع الَّمة -27

، الجامعة الم ستنصرية ، كلية  ) الجغرافية والتأريخ يلتقيان في المكان والزمان( نالرابع والعشري 

 . 2018ذار آ 29  -28  التربية ،
ريخ واآلثار ،  راسات في التأ) دراسة تاريخية (، د 1971-1965دية يا اإلقتصاڤسياسة يوغسال -28

 . 2018لسنة  64العدد بغداد ، كلية اآلداب ، جامعة 

ي  العراق في ظ -29 يه   : المنشور باللغة النكليزية ،مـ ( 991 - 946/   ـه  381-334)  ل التسل ط الب و 
Iraq under the Buwaihi Dominion (334-381 AH. / 946-991AD.), International 

Journal of Research in Social Sciences and Humanities, vol. 9, Issue 1/ Jan-Mar,    

2019. (Impact factor). 
 ية في إلنسان قضايا العلوم ا المؤتمر العلمي الثالث (، 1936 -1933النشاط األلماني في العراق )  - 30

شباط    6-5)  بي واإلسالمي جدلية التراث والم عاصرةالمخطوطات والوثائق والموروث العر

 .اإلسماعيلية -القاهرة  ،(2019

 

د   أثَّر   -31 ق ة  بها ) يَّات  الشعوب غير  حروف الل غة العربيَّة في أ ْبج   -رقية ركستان الش  األويغورية في ت   النَّاط 

ً م  ن  - الصينية        ً. 2019 نيسان 13 - 10 دةدبي للم   -للمدة العربية للغة  الثامن المؤتمر الدولي، ( وذ جا
ً
قتصاد تطور -32  ،د ، كلية اآلداب، جامعة بغدادراسات في التأريخ واآلثار ،(1912-1868) الياباني اإل 

 . 2019 أيلول ، 71العدد 

المؤتمر العلمي الدولي للعلوم اإلنسانية ، (1912-1868)  تحوالت السياسة الخارجية اليابانية -33

ي  الثان تشرين 17-16ت بيرو ،( جتماعيةقراءات معرفية في العلوم اإلنسانية واال ) ة واإلجتماعي

2019. 

 اديميةساتًاألكاوالدرالبحوثًمًتقويً:عشرًثالثةًًًًًًًًً
 . يةالعراقجامعات ال فيه ا طاريح الدكتور أائل الماجستير و رس يمو تق -1
  .هارجالعلمية في داخل العراق وخالترقية حوث ب مي و قت -2
 لم حكمة. ر في المجالت العلمية اة للنشقدمالم  األكاديمية  وث حبال مي و تق -3
 بيد   - تحدةربية الم  المارات الع -لعربية ا البحوث الم شاركة في المؤتمر الدولي للغة يمو تق -4
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ً

 ديرتًالتقشهاداالجوائزًوًكتبًالشكرً،:ًعشرًأربعةًًًًًًًً

الجائزةًأوًشهادةًًالشكرًأوابًكتًت

ًديرالتق

ًنةسالًةحمانلالجهةًا

 1999/ 4/9 غدادب معة جا - رشد بناة التربية دة كلي عما حدة ق دم سنة وا 1

 28/1/2001 بغدادجامعة  - رشد بناتربية الدة كلية عما شكر وتقدير    2

 31/6/2001  والبحث العلمي م العاليالتعلي وزارة  شكر وتقدير 3

 2001سان  ني  ( 23تمر العلمي القطري )المؤ دة تقديريةشها 4

5 

 

 

 16/4/2002 ( 24لمي القطري )مر العت المؤ ةيريشهادة تقد

 25/5/2002 لميلعوزارة التعليم العالي والبحث ا شكر وتقدير 6

7 

 

 

 2011/  10/  27 دبغداجامعة  - رشد بنادة كلية التربية عما يريةشهادة تقد

 2014/ 16/2 لعلمي التعليم العالي والبحث ا يرزو رقديوتكر ش 8

 2014  /4/3 بغدادجامعة  - رشد بناتربية دة كلية العما قدم منح 9

 2014/   6 /11 كلية اآلداب  -جامعة الكوفة  شكر وتقدير 10

ن ي إتحاد المؤرخ  -جامعة الدول العربية  ربيوسام المؤرخ الع 11

 ة نة العامااألم -العرب 
25/10/2014 

 2017/   3/  7 يةنسان اإل ربية للعلوملت كلية ا -جامعة بابل  شكر وتقدير 12

 كلية التربية  -ية ستنصرلم  ا لجامعةا رديكر وتقش 13

 
22/6 /2017 

 ت كلية التربية للبنا -ة جامعة الكوف يرشكر وتقد 14

 
28  /1   /2018 

 2018 /  3 / 18 رشد  نية اب لية الترب ك عمادة شكر وتقدير 15

 2018/   3 / 29 ربية كلية الت  - يةستنصرالجامعة الم   شهادة تقديرية 16

17 

 

 2018/   7 /2 بغدادجامعة  - رشد نب اية ترب دة كلية العما تقديروكر ش

 2018/   7/  9 بغدادامعة ج - رشد بناية التربية دة كلعما ير قدشكر وت 18

 2018/ 10 / 9 الوزراء  مكتب رئيس مجلس شكر وتقدير 19

 2019  / 1/  2 غدادب عة جام - رشد نب ادة كلية التربية عما كر وتقديرش 20

 2019/   1 / 20 بغدادجامعة  - رشد بناربية الت دة كلية عما روتقدي كرش 21

 الدراسات  بةمؤتمر العلمي األول لطلال ة تقديريةادشه 22

رشد ة التربية ابن يكل -جامعة بغداد  -العليا 

 نسانية إلام للعلو

20  /1   /2019   

 2019/   4/  13 بغدادة جامع - درش نب اة كلية التربي دة عما يرشكر وتقد 23

   2019 /  7 /13 بغدادجامعة  - رشد بنادة كلية التربية عما رقديشكر وت 24

   2019 /  9 /21 ماني في الشرق األوسط د األلالبور شكر وتقدير 25

- في العراق العمال قاباتالعام لن  ادحت اإل  يملعلاوسام اإلبداع  26

 قيينلعراين ادرب امة للم  العالنقابة 
21/ 9   /2019 

- في العراق العمال نقاباتعام لال اإلتحاد تقديرشكر و 27

 يينقدربين العرام  العامة للالنقابة 
12/10/ 2019 
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 - راقالعمال في الع تاإلتحاد العام لنقابا يملعلاام اإلبداع وس 28

 دربين العراقيينم  لالعامة لة ب قاالن 
26  /10  /2019 

إلنسانية علوم المي الدولي للؤتمر العالم بداعجائزة اإل 29

ية في العلوم ) قراءات معرفاعية جتمواإل

 ت بيرو - عية (مااإلنسانية واالجت 

 2019تشرين الثاني16-17

 2020/ 2/1 والدراسات اإلعالميةث لألبحا بيرالعالمركز  غزة-فلسطين /ميلعالعربي للتميز واإلبداع الجائزة  30

 2010/ 4/1 دادبغمعة جا - رشد بنا التربية كليةادة عم ر وتقديرشك 31

 2020/   1/  26 ألنبارا جامعة - عمادة كلية التربية للبنات  وتقديرشكر  32

 2020/   1/ 27 اددجامعة بغ -رشد  بناعمادة كلية التربية  شكر وتقدير 33

 2020/   2/  12 عة بغدادرئاسة جام مدمنح ق 34

 2020/  3/  1 اء لوزرمكتب رئيس ا منح قدم 35
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 العراق  -العالمي والسالم 

  أجل ل منمية للسالم واألمالمنظمة العال

 األوطانو اإلنسان
2020 

ً

 كتبًالمؤلفةالً:عشرًخمسة

 سنةًالنشر لكتابسمًاإ ت

 مصرؤسسة ، م،) بغداد  ةثوالحدا لتقليدا -ث يحدأريخ اللتان في اق واليابالعرا 1
 . (2010مرتضى للكتاب العراقي ، 

2010 

يروت ، دار ) ب،1ط  ، يةية والعراقية في الدراسات اليابانبة التاريخاهات الكتاتجإ 2
 .(2014 الرافدين ،

2010 

 إلنجازقيد ا (1945 -1933ي ) ربمشرق العتجاه الراسة تأريخية في سياستها لمانيا النازية... دأ 3

 نجازقيد اإل (1943 -1922) بي العرق المشر . دراسة تأريخية في سياستها تجاهشية..لفاإيطاليا ا 4

ً

 المحليةًوالدوليةًداتتحاإلواًالجمعياتيةًعضوً:عشرًستةًً

 لعـرب ين ااد المؤرخ تحعضو إ   -1
علمـين عض     -2  و نقابة الم 

 بغداد مكز العاالمر - اقيةرالعريخية تأعضو الجمعية ال    -3
ترات مااإل - بيد   - الدولي للغة العربية تحاد اإل و عض    -4  حدة العربية الم 

 العراقيين ضو نقابة األكاديميين ع   -5

 الي والبحث العلميارة التعليم العوز -العراق  -ة الحضارمعية المشكاة للتراث وفي جعضو    -6

 العراق - تدريب الة للدراسات وي ز التنمومرك ةي لتنماة وللثقافة مؤسسة العراق ضوع   -7

 في لماالعام لنقابات الع  اإلتحاد  - يب (ستشار تدر) م   قيينالعرادربين عضو النقابة العامة للم    -8

 .العراق     
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ًلمحليةًوالدوليةاًلعلميةاضويةًالهيئاتًعً:عشرًسبعةًًً

 

ت مخطوطاال مركز ، لوم العربيةعث وت التراالدراس نون مجلة  ستشارية في ي الهيئة العلمية واإل و فعض -1

 . 2019 مصر ، قناة السويس ، في جامعة  

را ) حكمم   -2 ،  1 ةعة باتن، جاملفنون واآلداب العربي وا لغةة الليك   اآلداب والعلوم اإلنسانية ، مجلة  جع ( في م 

 . 2019ئر ، الجزا

ولي  ة ( بالرقم الد حكم) م   ةعياوإجتم ةني سات إنمجلة دراسا ،( مساعد  ر حرم   )ة تحرير عضو هيئ  -3

2253- 0592 ISSN  مصنفةو ( ضمن الرتبة جC) 2020،  2019 ، الجزائر 2وهران  ، جامعة.  

براءاللماء وع  للة ني رو تاإللكضو منصة أريد ع -4  . اليزيام - ةيالناطقين باللغة العرب احثين والب خ 

مركز  -حكمة الم    ة والمجتمع الفكر والسياسوإلنسانية هيئة التحرير في مجلة األصباح للعلوم ا عضو   -5

 . 2020نيسان   6، فرنسا  جمهورية  -في بوردو  واإلستراتيجية  للتعليم والدراسات الحضارية صباحاأل

ً

 وسمةألا:ًرعشًثمانية

 .2015 ،  لدول العربيةا عة، جامعرب ن الاد المؤرخيتحامة إلالع مانةألبي من قبل ارلعا مؤرخوسام ال  -1

 . 2019 العلمية  ريد أة ضمن منصبادر م  ام باحث وس -2

 .2019 علميةال د ريأتميزة ضمن منصة لم  الصفحة ا وسام -3

 . 2020و   2019العلمية ريد أ منصة يات  عالناشط في ف  وسام -4

دربين العراقيين  النقابة -لعام لنقابات العمال في العراق اد  اإلتحا ع العلمياإلبداسام و -5   /26/10العامة للم 

2019. 

 . 2020لسالم في ألمانيا وإتحاد األخوة والسالم العالمي ، درع السالم ، أكاديمية ا -6

مية للسالم واألمل من لعالمة االمنظ العراق -كليف سفير األمل والسالم العالمي تقدير وتشريف وت شهادة -7

 . 2020، اإلنسان واألوطان لأج

ً

ًدورًةًدرب:ًمً رعشًتسعةًًًً

درب دو  صفة  بالم شاركة  -1   بورد األلماني للتدريب  ال ،2019ذار آ 23-18مي السادس لتقى العلفي الم  (  رة) م 

ن  ت اإلستشاراو    .نميةوالتؤسسة العراقة للثقافة ميركية  واألملدولي د اتماظمة اإلعوم 

لثقافة مؤسسة العراقة ل، 2019  موزت 18  -14  ثامنةية البالدورة التدري( في  درب تم  )  صفة  بشاركة الم   -2

   .ةوالتنمي

  ندربين العراقييالنقابة العامة للم   - العراق اإلتحاد العام لنقابات الع مال في ) م ستشار تدريب ( -3

10 /10/2019 . 


