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 والعلمية السيره الذاتيه
 

 

 د. سعاد هادي حسن ارحيم الطائيأ.  االسم:-
  .12/9/2992 بغداد :محل وتأريخ الوالدة-
 غير متزوجة. : االجتماعيةالحالة -
 مسلمة.  :   الديـــــــــــانة-
 التحصيل العلمي :  دكتوراه تأريخ اسالمي-
       والمشرق االسالمي خالل العصر العباسي. /تاريخ المغول تاريخ اسالمي:      صــالتـخـص-
 في جامعة بغداد/ كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم التاريخ ة تدريسي:     ه ــــــالوظيف-
 .. جامعة بغداد/ كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم التاريخ12/22/2991تاريخ التعيين:    -
 11/22/2991تاريخ المباشرة:-
 12/1/1222اعتبارا من تاريخ     استاذ      الدرجة العلمية :-
 /قسم التاريخ.للعلوم االنسانية  ابن رشد  جامعة بغداد /كلية التربيةبغداد /باب المعظم/ :    عنوان العمل-
 drsuaad_hadi@yahoo.comكتروني :البريد إالل-
  +9619022622962 رقم الهاتف:-

 وااللقاب العلمية وتاريخ الحصول عليها . *التدرج الوظيفي
 2999-2991معيدة في قسم التاريخ ،جامعة بغداد / كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية /قسم التاريخ -
 1221-2999جامعة بغداد / كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية /قسم التاريخ  لقب مدرس مساعد،-
 1226-1221كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية قسم التاريخ  لقب مدرس، جامعة بغداد /-
 1222- 1226لقب استاذ مساعد، جامعة بغداد / كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية /قسم التاريخ -
و  12/1/1222اعتبارا من  لقب استاذ، جامعة بغداد / كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية /قسم التاريخ-

 .لغاية االن
 الشهادات الحاصلة عليها:*
االولى على  ، 2991 ابن رشد للعلوم االنسانية كلية التربية / : جامعة بغداد بكالوريوس-2

 التقدير جيد جدا عال( ) %89.169 المعدل،الدفعة
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، االولى على 2999 كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية بغداد جامعة الماجستير:-1
 )التقدير امتياز( %916691المعدل ،الدفعة

 عنوان الرسالة :)العالقة بين الفرعين السفياني والمرواني خالل العصر االموي(،بتقدير امتياز
، االولى على 1221 كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية بغداد جامعة الدكتوراه:-2

الفكر السياسي لدى الماوردي من خالل  عنوان االطروحة )،)التقدير امتياز( %926206،المعدل الدفعة
 .كتابه االحكام السلطانية والواليات الدينية"دراسة وتحليل")بتقدير امتياز(

 *شهادات عالمية اخرى:
 BIRMINGHAM COLLEGEالتابع لكلية برمنكهام   BLCمعهد   منللغة االنكليزية اشهادة -2

،والمعترف بها من قبل المركز  BRITISH COUNCILالبريطانية مصدقة من المجلس الثقافي البريطاني 
ENGLISG UK 

البورد االلماني للتدريب  و مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من Professional Diplomaدبلوم شهادة  -1
 Diplomaفي مهارات وطرائق التدريس  Consulting and Training   German Board واالستشارات

of skills and teaching methods ،Oct.2018. 
البورد االلماني للتدريب  مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من Professional Diplomaشهادة دبلوم  -2

 السياقات االدارية والسالمة اللغوية في، Consulting and Training German Board   واالستشارات
Leadership and Teamwork Management  ، Oct.2018. 

البورد االلماني للتدريب  و مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من Professional Diplomaادة دبلوم شه -1
،في التخطيط االستراتيجي  Consulting and Training German Boardواالستشارات   

.2018,Institutional Strategic Planning, 
البورد االلماني للتدريب  و قة للثقافة والتنميةمؤسسة العرا من Professional Diplomaشهادة دبلوم  -5

 Business,2018.في ادارة المشاريع  Consulting and Training German Boardواالستشارات   
Administration   

البورد االلماني للتدريب  و مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من Professional Diplomaشهادة دبلوم  -6
 Neuro البرمجة اللغوية والعصبية في Consulting and Training German Board واالستشارات  

Linguistic Programming NLP,Nov.2018. 
البورد االلماني للتدريب و  مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من  Professional Diplomaشهادة دبلوم  -9

تدريب  TOT.في  Consulting and Training German Boardواالستشارات   واالستشارات   
 .Training of trainers ،dec 2018المدربين ،

 *الشهادات المهنية:
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حاصة على شهادة الماجستير المصغر بتقدير "امتياز"،تخصص )مناهج وطرائق التدريب(،البورد االلماني -
 .1229،للتدريب واالستشارات 

 *شهاات اخرى:
ية في اختصاص التعليم والتدريب المهني،وبتقدير امتياز،للجهود حاصلة على شهادة الدكتوراه الفخر  -1

 12126المبذولة في دعم التعليم والتدريب المهني، المركز العربي لالبحاث والدراسات االعالمية ،فلسطين،
عالة حاصلة على الدكتوراه الفخرية من اكاديمية السالم في المانيا للجهود المتميزة والمشاركة االيجابية والف-1

في نشر فكر وثقافة المحبة والسالم والتسامح والتآخي والقيم االنسانية النبيلة بين جميع مكونات 
 .1212المجتمع،

 :والمقبولة للنشر *البحوث المنشورة
م ( واالمارة القراخانية 2206 -961هـ (/ )  501 - 252العالقات السياسية بين االمارة الغزنوية )-2
 – 999هـ( / ) 122- 209م( في العصر العباسي من سنة )2121 -919هـ ( / )  629 -225)

و 52م( .منشور في مجلة االستاذ ، كلية التربية للعلوم االنسانية/ ابن رشد ، الجزء االول في العدد   2229
 1225-1221 ،51والجزء الثاني في العدد 

 225م( و االمارة القراخانية ) 2225 – 2255هـ( / ) 592 – 119العالقات السياسية بين السالجقة ) -1
م( .منشور  2222 – 990هـ( / ) 515 – 209م( في العصر العباسي)2121 – 919هـ( / )  629 –

 1225في مجلة كلية التربية / الجامعة المستنصرية،
 – 919هـ( / ) 629 -225الحركة العلمية في بالد ما وراء النهر في عهد االمارة القراخانية ) -2

م(  . منشور في مجلة كلية 2121 -962هـ( / ) 629 – 252( خالل العصر العباسي من سنة )م2121
 1225التربية / الجامعة المستنصرية ، العدد السادس .

م( و االمارة القراخانية ) 999 -091هـ( / )  209 – 162العالقات السياسية بين االمارة السامانية )-1
 12216(،69نشور في مجلة كلية االداب / جامعة بغداد / العدد )م( ، م2221 -092هـ( / ) 629 -225
االصول التاريخية للقراخانيين و دورهم في نشر الدين االسالمي في تركستان و بالد ما وراء النهر في -5

م( . منشور في مجلة االستاذ / كلية التربية للعلوم 2121 -919هـ ( / ) 629 -225العصر العباسي ) 
 12266( / 56منشور في العـــــــــدد) 1،وج1225( / 52ابن رشد، منشور في العدد )االنسانية/ 

هـ 511ـ 522االصول التاريخية للخطا وتوسعاتهم العسكرية في تركستان ومنغوليا في العصر العباسي ) -6
 . 1229،  02م( منشور في مجلة كلية االداب / كلية االداب /جامعة بغداد ،العدد  2210ـ 2229( / ) 

هـ / 526معركة قطوان وانعكاساتها السياسية على دولة الخطا والسالجقة في العصر العباسي سنة -9
 12296 51م . منشور في مجلة كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية ، العدد2212
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العباسي سنة المعتقدات الدينية في الهند والصين في كتاب الفهرست البن النديم المتوفى في العصر -0
م . منشور في مجلة الدراسات التاريخية /قسم التاريخ /كلية التربية االساسية / الجامعة 995هـ /  205

 1229.،2المستنصرية ،العدد 
الصراع السياسي والعسكري بين دولة الخطا واالمارتين الخوارزمية والغورية خالل العصر العباسي -9
  1نشور في مجلة كلية التربية / الجامعة المستنصرية ،العدد  م(. ، م2125 -2250هـ(/ )621 -552)
،1229 

 629 -621الدور السياسي والعسكري لخوارزمشاه عالء الدين محمد مع الخطا في العصر العباسي) -22
 69،1229م(. منشور في مجلة االستاذ /كلية التربية /ابن رشد/جامعة بغداد،العدد 2112 -2129هـ( / ) 

 – 611التاريخية للقبيلة الذهبية ودورها في نشر االسالم بين المغول خالل العصر العباسي ) األصول -22
  96م( . منشور في مجلة االستاذ،كلية التربية للعلوم االنسانية/ابن رشد،العدد  2150 – 2116هـ(/)656

،1220 
 -592ل العصر العـــــــباسي )الدور السياسي والعسكري لقبائل الكراييــت  والمركييت والنايمان خال -21
م ( . منشور في مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،قسم التاريخ ، كلية االداب 2120 -2291هـ( /)  625

 1229.،22، جامعة بغداد،العدد
 656 -629خالل العصر العباسي  ) -امارة قتلغ خان دراسة في نشوءها ودورها السياسي والعسكري  -22

. منشور في مجلة الدراسات التاريخية /قسم التاريخ /كلية التربية االساسية / (م2150 -2111هـ( /) 
 1222.،  0الجامعة المستنصرية ،العدد   

م(. منشور في مجلة 2151-2120هـ(/)651-625الدور االداري والسياسي للصاحب محمود يلواج) -21
 1222.،65كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية ،العدد 

دراسة في سيرته ودوره السياسي واالداري واالقتصادي والعمراني خالل  -األمير كوركوز االويغوري  -25
م(. منشور في مجلة التراث العلمي العربي، مركز  2112 -2116هـ(/ ) 612-611)-العصر العباسي

 1222،   2احياء التراث العلمي العربي ،جامعة بغداد،العدد
خالل  والعمراني واالقتصادية االداري السياسي و  دراسة في سيرته ودوره-االويراتي  ألمير آرغون آغاا -26

م(. منشور في مجلة كلية االداب ، جامعة واسط ،العدد 2155- 2129هـ(/)652- 629العصر العباسي )
9 ،.1222 
-2110هـ( / )652-616الدور السياسي واالداري لزوجات خانات المغول خالل العصر العباسي ) -29

، منشور مجلة مداد االداب،كلية االداب، الجامعة -سيورقوقيتيتي بيكي وأوغول غايميش إنموذجا   -م(2151
 1221العراقية ،العدد الرابع  .،

األصول التاريخية لقبيلة القنقلي وموقف تركان خاتون منها ودورها السياسي واالداري حتى وفاتها سنة  -20
 1222، 11لة واسط للعلوم االنسانية،جامعة واسط ،العدد م  . منشور في مج2121هـ/  622
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الطبعات الرديئة والحاجة الى اعادة نشرها، بحث مشترك مع د.علياء محمد حسين .، منشور ضمن  -29
عدد خاص بالمؤتمر الذي اقامته كلية التربية في جامعة تكريت ،قسم اللغة العربية "مؤتمر المخطوطات 

 1222الثاني،
حاسمة في التاريخ االسالمي"معركة وادي ديرغم و اندخوي " انموذجا ، منشور ضمن عدد معارك  -12

خاص بالمؤتمر العلمي العشرون الذي عقد في كلية التربية الجامعة الممستنصرية تحت شعار "وراء كل 
 1222.،2المجلد مجتمع متقدم جامعة رصينة"،

منشور في مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية  االصول اللغوية والتاريخية ألسم مدينة بغداد، -12
 1221،،  12العدد االداب، جامعة بغداد،

المدن المقدسة في العراق )النجف وكربالء(في عهد المغول االيلخانيين. منشور في مجلة دراسات في  -11
 1221،  12التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد،ع

حصن فراكسينيتيوم في فرنسا منطلق لالمتداد االسالمي في الغرب االوربي ) قاعدة جبال القالل او  -12
م( ، )مشترك مع د. نبراس تركي هادي ( منشور في مجلة دراسات في التاريخ 995-009هـ/196-265

 1221،،29،العدد واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد
ترك مع د. نبراس تركي  هادي ( منشور في الدور العسكري لوالة االندلس في الغرب االوربي ) مش -11

 1221، 29العدد مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد،
المالمح الحضارية واالجتماعية في بالد ما وراء النهر قبل الفتح العربي االسالمي.)مشترك مع  -15

التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة د.شيماء فاضل عبد الحميد( مقبول للنشر في مجلة دراسات في 
 1225بغداد،
ك مع د.شيماء فاضل عبد الجذور التاريخية  لمصطلح بالد ما وراء النهر وموقعها الجغرافي . .)مشتر  -16

 16،1225العدد نشور في مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد،الحميد( م
هـ/ 665 -619االمير بركة خان وهوالكو والسلطان الظاهر بيبرس ونتائجها)العالقات السياسية بين  -19

، 16م( منشور في مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد،العدد 2152-2166
1225 
منشور في مجلة دراسات في التاريخ  ،ابو رجاء قتيبة بن سعيد البغالني المحدث والنسابة والمؤرخ -10
 1225، 52ثار ،كلية االداب جامعة بغداد،العدد واال
ر في مجلة و نشم،مشترك مع"م.م.حنان شهاب"  م(961هـ/219سيرة هشام بن حسان الذاتية والعلمية ) -19

  50،العدد 1226دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب ،
منشور في مجلة االستاذ م( ،2255-992هـ/ 119-202الخالفة العباسية في ظل التسلط البويهي) -22

كلية التربية ابن رشد للعلوم ،كلية التربية/ابن رشد.منشور ضمن مجلد ملحق بالبحوث المشاركة بمؤتمر 
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العلمي الدولي الرابع تحت شعار)االصالح التربوي رؤية مستقبلية في التعليم العالي( للفترة من االنسانية 
11-15/12266 
ترك مع م.م.انعام صافي عبد" مقبول للنشر في مجلة دراسات في التاريخ جغرافية مدينة جوين ،  "مش -22

 1226واالثار ،كلية االداب،
مجلة االستاذ ،كلية التربية/ابن رشد  منشور،.انعام صافي عبد"دقرى مدينة جوين ، "مشترك مع  -21
 ،المجلد االول .112كانون االول ،في ملحق العدد  1220،نشر في عام 1226،

منشور في  -إنموذجا  -م وزراء البال  المغولي الوزير " هجير" و " قطب الدين حبش عميد المل  "اعال -22
 1226، 56مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب العدد 

م(، في مؤتمر قسم التاريخ 2255 – 915هـ/  119 -221ازدهار الحياة العلمية في العصر البويهي)-21
 ،تحت شعار)المعرفة التاريخية لخدمة الحاضر والمستقبل (1229/ 2/ 6 الثالث والمنعقد في

) اثر الحضارة االسالمية واهتمام االيلخانات  المغول بالعلم والعلماء (،مقبول للنشر في مجلة دراسات  -25
 1229،في التاريخ واالثار ،كلية االداب، "مشترك مع م.م.جعفر صادق عبد االمير"

-2152هـ/956-652ارس وحدوده واهم مدنه وتأسيس ايلخانية المغول في اقليم فارس "جغرافية اقليم ف-26
،كلية ،كانون االول 1220،المجلد االول 119،ملحق   العدد في مجلة االستاذ منشورم"( ، 2255

 .1229،تاريخ قبول النشر .جعفر صادق عبد االمير"دالتربية/ابن رشد. مشترك مع 
– 9هـ /  1- 2اللغة العربية وآدابها في البالد غير الناطقة بها ) ق  بحث دولي )أثر إزدهار -29
-2م((في المؤتمر الدولي للغة العربية السادس في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة من 22
 /منشور الكترونيا على موقع المؤتمر، مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد  1/5/1229
سرة أريخية وعالقتها مع أصولها التأويرات دراسة في قبيلة األ،د عبود محمدبحث مشترك مع ا.د.ولي-20

 ، المنشور باللغة اإلنكليزية:          (ـم 2161   -2122هـ 662-622جنكيزخان)

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          May 2017.  

االمير جنتيمور دراسة في اصوله التاريخية ودوره العسكري والسياسي واالداري في عهد  -29
في مجلة دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية  شورمنم( ،2125-2211هـ / 622-629المغول)
 1229، 62العدداالداب ،

في مجلة  منشورم(،22-22/ـه5-1المؤسسات التعليمية في المشرق االسالمي وتطورها )القرن  -12
 12206 62العدد دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االداب،

 بود محمد/ منشوربحث مشترك مع ا.د.وليد ع -12
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، المنشور باللغة (ـم2116 -2125هـ/ 611 -621)  تساي -جو -ليو -حكيم البال  المغولي يي
 - The Sage of Mongol Court Ye- lü-"e -liu- tch'ou- ts'ai (612:اإلنكليزية

624 A.H/1215 -1226 A.D), North Asian                                              

International research journal of Multidisciplinary, vol. 4, issue 1/  

January 2018.     

  
 – 915ه/  119 -221تطور الحياة العلمية في المشرق االسالمي وازدهارها في العصر البويهي ) -11

 .1220، 66 ،العددفي مجلة دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االداب منشور ،م( 2255
 992مـ( وابن بطوطة)ت2129ه/621تاريخ مدينة الموصل من خالل رحلتي ابن جبير)ت  -12
 .1220، 61،العدد في مجلة دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االداب منشور ،مـ(2269هـ/
"ديوان لغات الترك" لــ "محمود  أثََّر اللُّغة العربيَّة في مصنفات االدباء من غيَر النَّاِطَقين بهابحث )-11

ضمن وقائع المؤتمر الدولي السابع للغة العربية الكترونيا (،منشور م(" ْنُموَذجا  2225هـ/ 199الكاشغري)ت
 1220/دبي ،
)الَعالَّمة األستاذ الدكتور حسين الداقوقي حياته وآثاره  عنوانه مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد بحث-15

مؤتمر كلية التربية الجامعة المستنصرية قسم التاريخ منشور ضمن وقائع  ،( 1225 -2911العلمية ) 
 . 1220)الجغرافية والتاريخ يلتقيان في المكان والزمان (

مجلة دراسات في التاريخ واالثار  في منشور،"دراسة تاريخية" علماء المشرق االسالمي الموسوعيون  -16
 92،1229،العدد /جامعة بغداد/كلية االداب

 ،منشور في مجلة،بحث مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد-19
 Iraq Under The Buwaihi  dominon     (334-381 AH. / 946-991AD.) 

International Journal of research  in social sciences   & humanities (IJRSSH), Vol 
09, Issue 1, Jan-Mar, 2019  

 ،م(2119-2255هـ/619-119ة في المشرق االسالمي وتداعياتها)التطورات السياسية والعسكري -10
 .1229، 69العدد في مجلة دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االداب منشور
في  منشور م(2229-2222ه/ 929- 922تدهور منصب الوزارة في عهد المغول االيلخانيين ) -19

 .92،1229،العدد غداد/كلية االدابمجلة دراسات في التاريخ واالثار /جامعة ب
 )بحث مستل من اطروحة دكتوراه( بحث مشترك مع الباحثة اسيا ثامر هادي-52

 The Role of AL-Ashraf  in Morocco  (3-7 AH/9-13 AC)                              
International Journal of Research in Social Sciences and   Humanities 
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(IJRSSH) 2019, Vol. No. 9, Issue No. III, Jul-Sep, India                                
)النسب العلوي الشريف في المغرب(،مقبول للنشر في  بحث مشترك مع الباحثة اسيا ثامر هادي -52 

 )بحث مستل من اطروحة دكتوراه( .1229مجلة االداب،كلية االداب،جامعة بغداد،
م(،مقبول للنشر في مجلة 2221-2101ه/922-602ران في عهد المغول االيلخانيين)مظاهر العم-51

 12296العلوم االنسانية واالجتماعية ،الجامعة االردنية ،عمادة البحث العلمي ،عمان، –دراسات 
بحث )م 1242 – 1228 ه/ 640 - 626خان) أوكتاي عهد في للصينيين واإلداري  السياسي الدور-52

وليُة للُعلوِم اإلنسانية  منشور في مجلة  م. 2019 تموز ، 1 المجلد ، 2 العددواالجتماعية،ُأريد الدَّ
واهميتها ،مقبول للنشر في مجلة ارتقاء المحكمة،العدد االول،النقابة العامة -مفهومها–لغة الجسد -51

 .1212للمدربين العراقيين،
للنشر في مجلة اشراقات تنموية ،مركز التنمية طرائق التدريس الحديثة واثرها في تطور التعليم،مقبول -55

 12126للدراسات والتدريب،
ليم التقني في عصر العولمة،مقبول للنشر في مجلة العربي للدراسات واالبحاث ،المركز العربي واقع التع-56

 1212لالبحاث والدراسات االعالمية،
 الكتب المؤلفة:*
و دورهم في الحركة العلمية خالل   –عالقاتهم السياسية  -اصولهم التاريخية    –القراخانيون كتاب :-2

 ،بغداد. 2م(، مطبعة الكرار،  2122 – 919هـ( / )  629 – 225العصر العباسي )
 1226والطبعة الثانية من هذا الكتاب صدرت عن  دار صفحات ،دمشق.

-911هـ/656-219)–دراسة في اصولهم التاريخية واحوالهم العامة  –االويغور  كتاب :-1
م(،مطبعة ثائر جعفر العصامي للطباعة الفنية الحديثة،مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، 2150

 1226والطبعة الثانية من هذا الكتاب صدرت عن، دار ومكتبة عدنان ،العراق ،،1221،العراق،2 
ادي والعمراني دراسة في دورهم العسكري والسياسي واالداري واالقتص–اعالم امراء البال  المغولي -2
 1221، دار ومكتبة عدنان ،العراق ،ودار صفحات ،دمشق.2م"،  2191-2119هـ/611-692"
 ،دمشق.1225، دار ومكتبة عدنان ،العراق ،ودار صفحات ،2 ،دراسات في تاريخ الترك والمغول -1
لدراسات المستنصرية ل مجموعة من الباحثين ،دور بغداد الحضاري والثقافي ماضيا وحاضرا ،مركز-5

 1225،بغداد .  2العربية والدولية،الجامعة المستنصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة، 
م(، دار ومكتبة 2150-919هـ/656-221طخارستان دراسة في احوالها السياسية والعلمية )-6

  1229قناديل،العراق ،ودار صفحات ،دمشق.
م (، دار 21-22هـ/0-9ــــم السيــــاسي واالداري )القرن اعالم وزراء البال  المغولي دراســــــــة في دورهـ-9

 12206، 2ومكتبة قناديل،العراق، 
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م(،مشترك مع:أ.م.د.شيماء فاضل عبد الحميد،م.د.انعام 21-22/ه0-9صفحات من تاريخ المغول )ق  -0
 .1229، 2 ،دار ومكتبة عدنان ،العراق صافي عبد،م.م.حنان شهاب احمد، 

 ،مع:أ.م.د.شيماء فاضل عبد الحميد،مشترك م(22-9هـ/ 9-2ق المشرق االسالمي) دراسات في تاريخ -9
 في مرحلة التنضيد . 2 دار ومكتبة عدنان ،العراق،

 *المقاالت المنشورة في المجالت :
شخصية العدد:العالمة أ.د.عبد القادر الشيخلي،منشورة في مجلة العربي للدراسات االعالمية التي تصدر -2

 . 1229، 2العربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين ،العدد عن المركز 
منشورة في مجلة العربي للدراسات االعالمية التي تصدر عن المركز  التحقيق الصحفي اهميته وتطوره،-1

 . 1229، 2العربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين ،العدد 
 *الدورات العلمية المشاركة فيها :

لتأهيل التربوي و طرائق التدريس ، و دورة في اللغة العربية ،في مركز تطوير طرائق التدريس دورة في ا -2
 . 1221والتدريب الجامعي في جامعة بغداد لسنة 

دورة في الحاسبة االلكترونية في مركز الحاسبة االلكترونية في جامعة بغداد والخاصة بدورات الترقية  -1
 12256العلمية لسنة 

الحاسبة االلكترونية في مركز الحاسبة االلكترونية في كلية التربية /ابن رشد/ جامعة بغداد دورة في -2
12256 

 1225دوره لتعلم برنامج الكوكل سكولر ،وحدة التعليم المستمر،جامعة بغداد،-1
 1226دورة لتعلم وتطوير اللغة االنكليزية في كلية التربية ابن رشد -5
 1226في كلية التربية ابن رشد  العربيةدورة لتعلم وتطوير اللغة -6
دوره لتعلم برنامج الكوكل سكولر ،وحدة الحاسبات االلكترونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة  -9

 1229،شهر اذار،بغداد
 1229في كلية التربية ابن رشد ،الثانية  دورة لتعلم وتطوير اللغة العربية  -0
ووضع اختبارات اللغة العربية وكيفية تحليل النتائج/االمارات /دبي التي التدريبية على كيفية بناء  دورة -9

للغة العربية /االمارات العربية المتحدة  السادسنظمها المركز الوطني للقياس ،المصاحبة للمؤتمر الدولي 
  2/5/1229-1/دبي/لمدة ثالث ايام 

،وحدة 19/1/1229ولغاية  19/2/1229،من الخطة االستراتيجية اعتبارا من  1دوره الحاسبة رقم -22
 .الحاسبة  في كلية التربية ابن رشد 

)فن تربية خاليا  1229 شهر شبا  الدوره التطويرية /وحدة التعليم المستمر في كلية التربية ابن رشد -22
 النحل وكيفية التمييز بين العسل االصلي والغير اصلي(

 . 1229التربية ابن رشد شهر كانون االول دورة )تربية النحل( ، قسم الجغرافية،كلية -21
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دوره لتعلم برنامج الكوكل سكولر ،وحدة الحاسبات االلكترونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة  -22
 12296بغداد،شهر كانون االول،

ون دوره لتعلم برنامج االكسل ،وحدة الحاسبات االلكترونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد،كان -21
 12296االول،
 .1229بغداد ، دورة تصحيح االغال  اللغوية ،وحدة التعليم المستمر /كلية االداب /جامعة-25
دورة االستالل العلمي بين الحاجة والضرورات ،جامعة بغداد ،قسم القران والتربية االسالمية،كلية التربية -26

 .1229/ابن رشد ،
مهمة في القياس (التي نظمها المركز الوطني للقياس  دورة )تصحيح التعبير الكتابي ومفاهيم-29

 0،المصاحبة للمؤتمر الدولي السابع للغة العربية /االمارات العربية المتحدة /دبي/لمدة ثالث ايام وبمعدل 
  1220نيسان  12-29ساعات خالل ايام المؤتمر للمدة من 

 ونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد،وحدة الحاسبات االلكتر  ريسيرج كيت دوره لتعلم برنامج  -20
 .1220شهر تشرين االول 

 ،وحدة الحاسبات االلكترونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد  منصة اريددوره لتعلم برنامج  -29
 12206تشرين االول  شهر
ب ومؤسسة العراقة للثقافة دورة السياقات االدارية والسالمة اللغوية، مركز التنمية للدراسات والتدري-12

من شهر تشرين   25-22والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،للمدة من 
 12206االول 
دورة مهارات وطرائق التدريس ،مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة -12

 .1220من شهر تشرين االول   12 -12بورد االلماني للتدريب واالستشارات ،للمدة من االعتماد الدولي وال
مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  دورة االدارة التربوية االستراتيجية ،-11

 21 – 22"ساعة   15 -11ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،للمدة من 
 12206من شهر تشرين االول صباحا "

مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد  دورة لغة الجسد،-12
من شهر تشرين ظهرا"  1 -21"ساعة   15 -11الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،للمدة من 

 .1220االول 
مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد  رة ادارة المشاريع ،دو -11

من شهر تشرين  2تشرين االول الى  22للمدة من  1220،الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات
 مساء. 0 -6الثاني،
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راسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة دورة التخطيط االستراتيجي ، مركز التنمية للد -15
من شهر  2تشرين االول الى  22، للمدة من 1220االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،

 مساء. 6-1تشرين الثاني.ساعة 
مية ومنظمة االعتماد الدولي مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتن دورة القيادة ،-16

 .1220/  22/ 2،    والبورد االلماني للتدريب واالستشارات
مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  دورة البرمجة اللغوية والعصبية ،-19

من شهر تشرين الثاني  11 -29للمدة من  ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات
،1220. 

من البورد االلماني للتدريب واالستشارات    Professional Diplomaشهادة دبلوم دورة للحصول على  -10
 Trainingتدريب المدربين ، TOT.في  Consulting and Training German Boardواالستشارات   
of trainers ،dec 2018. 

مركز التنمية للدراسات والتدريب  المهارات التدريسية لالستاذ الجامعي ،دورة التعليم االلكتروني و -19
 9/2/1229وكلية االداب جامعة بغداد،ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية 

تعلم اسس ومبادئ اللغة الكردية، التي اقامها قسم اللغة الكردية في كلية التربية ابن  المشاركة في دورة -22
 1229رشد 
في الدورة التدريبية التي اقيمت في مركز تحقيق المخطوطات في جامعة قناة السويس ،مصر  المشاركة-22

 .1229شبا  ، 0-9،في الفترة من 
التي نظمتها وحدة ابن سينا   google classroomالمشاركة في دورة الصفوف التعليمية  االلكترونية -21

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية وشعبة الضمان  للتعليم االلكتروني في جامعة بغداد بالتعاون مع كلية
 .22/1220/ 22ولغاية 21/22/1220والجودة في الكلية للفترة من 

مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني المشاركة في دورة خبير التدريب الدولي التي نظمتها -22
 وبتقدير امتياز. 9/9/1229الى  22/0/1229للمدة من  للتدريب واالستشارات

التدريب الدولي التي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني  مستشارالمشاركة في دورة  -21
وبتقدير  .9/22/1229الى  12/0/1229 للمدة والنقابة العامة للمدربين العراقيين للتدريب واالستشارات

 امتياز.
التي نظمها قسم الحاسبات في كلية التربية ابن رشد للعلوم  دمنصة اوركيالمشاركة في دورة عن  -25

 .1229 كانون االولاالنسانية ،
في بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر التي نظمها قسم الحاسبات االكسل  التطويرية ورةالدالمشاركة في -26

 .1229 /10/21الى  21/ 12للمدة من كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية ،
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في كلية التربية ابن رشد للعلوم ة التي اقامها قسم التاريخ مع وحدة التعليم المستمر ر المشاركة في الدو -29
 16/21/12296-15بعنوان )نظام المقررات والتعامل مع الطالب الكترونيا( يومي  االنسانية

ة مع وحدة التعليم المستمر في المشاركة في الدورة التدريبية التي اقامها قسم القران والتربية االسالمي-20
 -21كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية بعنوان)ضبط تفسير القران بحسب قواعد التفسير واصوله( يم 

22/2/12126 
المشاركة في الدورة التدريبية التي اقامها قسم القران والتربية االسالمية مع وحدة التعليم المستمر في  -29

 .19/2/1212-10)احكام التالوة والتجويد(يومي شد للعلوم االنسانية بعنوانكلية التربية ابن ر 
المشاركة في الدورة التديبية التي اقامها قسم اللغة العربية مع وحدة التعليم المستمر بعنوان)برتوكول -12

 .10/2/1212-19اقامة المؤتمرات(يومي االثنين والثالثاء 
"تصميم المساقات التعليمية التفاعلية عن بعد "،الذي نظمته منصة  شهادة مشاركة في المساق التدريبي-12

عبر نظام  ،اريد العلمية وقدمه كل من د.حسن علي ،د.عبد الرحمن ابراهيم،د.سيف السويدي،أ.معد الحاكم
 .2/1/1212التعليم االلكتروني "عليم"،

 2/1/1212اديمية الرونق الدولية ،شهادة مشاركة في الدورة التثقيفية عن وباء الكورونا على قاعة اك-11
 ،الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية .

شهادة مشاركة في المساق التدريبي "التخطيط وادارة الصحة العامة في وباء فيروس كوروناالمستجد -12
ا.د.حسم مناف الداوودـأ.د.سماح احمد  الذي نظمته منصة اريد العلمية وقدمه كل من ("29-)كوفيد 

مد رشدي عبد هللا،أ.م.د.سحر خليفة سالم،د.سيف السويدي ،أ.د.اميرة محمود الراوي،أ.م.د.احجبوري ال
 .22/1/1212عبر نظام التعليم االلكتروني "عليم"، ،،د.سعيد مزعل ،د.دريد كمال عبود

 ..1212شهادة اتمام مساق"مهارات التطور المهني"،منصة ادراك،حاصلة على -11
 .1212منصة ادراك، اتمام مساق"التغذية والصحة"،شهادة حاصلة على -15

 *كتب التهنئة:
 كتاب تهنئة من لدن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحصولي على لقب االستاذية. -2
 كتاب تهنئة من لدن رئيس جامعة بغداد لحصولي على لقب االستاذية. -1
 على لقب االستاذية. كتاب تهنئة من لدن رئيس جامعة النهرين لحصولي -2
 كتاب تهنئة من لدن السيد عميد كلية االداب /الجامعة العراقية لحصولي على لقب االستاذية -1
كتاب تهنئة من لدن أ.د.محمد جاسم المشهداني االمين العام التحاد المؤرخين العرب العميد /رئيس  -5

 سات العليا.الهيئة العلمية لمعهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدرا
 112تهنئة من لدن السيد رئيس الجامعة  بمناسبة حصول الجامعة على التصنيف العالمي مرتبة رقم  -6
 

 والدروع: الجوائزو  *االوسمة
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 1225 وسام المؤرخ العربي من قبل االمانة العامة التحاد المؤرخين العرب التابع لجامعة الدول العربية -2
 12206ة اريد وسام باحث مبادر ضمن منص -1
 .1عدد 1229ضمن منصة اريد  مميزوسام ناشر  -2
 1229ضمن منصة اريد ضي فوسام باحث داعم  -1
 .2،عدد 1229 ضمن منصة اريد ناشط في فعاليات اريدوسام  -5
 1229ضمن منصة اريد وسام الصفحة المتميزة -6
 1229ضمن منصة اريد  مبدعباحث وسام  -9
 1229صة اريد ضمن منمشروع عالم وسام  -0
 .1229،جائزة العربي للتميز واالبداع العلمي من المركز العربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين-9
 .1229الوسام الذهبي لالكاديمية من االكاديمية الدولية للدراسات والعلوم االنسانية ،مصر ،-22
 . 1229ستشارات،وسام االبداع العلمي الذهبي ،البورد االلماني للتدريب واال-22
حاصلة على الميدالية الفضية لفوزي بالمرتبة الثانية في مسابقة منصة اريد لصناعة محتوى علمي -12

 . 1229هجرية لعام  2112هادف في شهر رمضان 
المؤتمر الدولي االول للصحة النفسية وتنمية االسرة والمجتمع تحت شعار )معا نحو درع من ادارة -11

 . 0/1229/ 11مركز التعليم المدني يوم السبت –نعقد في االسكندرية االرتقاء(،الذي ا
وسام االبداع العلمي ،المنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية،مصر بالتعاون مع مؤسسة العراقة -12

وكامبريدج كلية كامبريدج الدارة االعمال البريطانية التحاد الدولي للمرأة االفريقية و للثقافة والتنمية ،العراق،ا
 .1229للخدمات واكاديمية سكوير للتدريب واالستشارات،

 ربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين.،المركز الع1229درع المعلم بمناسبة يوم المعلم لعام -11
 12296وسام االبداع العلمي ،النقابة العامة للمدربين العراقيين -15
في مؤتمر بيروت الدولي للعلوم االنسانية واالجتماعية  حاصلة على جائزة االبداع نظير مشاركتي-16

،ببحث  29/22/1229-26"قراءات معرفية في العلوم االنسانية واالجتماعية"الذي انعقد في بيروت بتاريخ 
 دراسة تاريخية وحضارية".–عنوانه"بناء مدينة داي دو في الصين 

 12296لعقول الشابة ،ليبيا،حاصلة على شهادة التميز واالبداع الفخرية ،منظمة ا-19
 12296،الدنماركحاصلة على وسام االبداع العلمي من اكاديمية شمال اوروبا للعلوم والبحث العلمي ،-10
،للجهود المبذولة في نشر البحث العلمي 1212لتميز واالبداع العلمي لعام حائزة على جائزة العربي ل -19

 .دراسات االعالمية،فلسطينفي الوطن العربي ،مركز العربي لالبحاث وال
 .1229حاصلة على وسام االبداع العلمي من المنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية  -22
في المؤتمر الدول للمرأة القيادية،ببحث عنوانه)القيادة النسائية حاصلة على درع وشكر وتقدير للمشاركة -22

 12/1/1212ي نهضة االمم(،الذي عقد في القاهرة يوم في مراحل التحول المجتمعي لالمة العربية واثرها ف
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وبرعاية اكاديمية اشراقة للتدريب ومركز الراسر االمريكي ومؤسسة زون للتدريب واكاديمية شمس االمل 
 واكاديمية بداية حياة.

عراقيين حاصلة على درع التميز واالبداع من االتحاد العام  لنقابات العمال ،النقابة العامة للمدربين ال-21
 .1212بمناسبة عيد المرأة العالمي ،

 1212حاصاة على درع السالم ،اكاديمية السالم في المانا واتحاد االخوة والسالم العالمي،-22
 :والدولية *عضوية الهيئات العلمية المحلية

 .1229-  1226   ،/العراقعضو في الهيئة االستشارية في مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة واالنسانية-2
لغاية و  1220 دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االدابعضو الهيئة االستشارية لمجلة  -1

 .االن
مجلة العربي للدراسات االعالمية التي تصدر عن المركز عضو في الهيئة العلمية واالستشارية في  -2

 12296،ة محكمةالعربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين،مجلة علمية  دولي
اث ،المركز القومي حعضو هيئة تحكيم االبحاث العلمية ،المجلة العربية للعلوم ونشر االب-1

 .1229للبحوث،فلسطين،
–في مجلة عصور الجديدة التي تصدر عن مختبر تاريخ الجزائر ومحكم)مراجع(  عضو هيئة التحرير  -5

 12296 احمد بن بلة  1جامعة وهران 
مجلة الحوار الثقافي التي تصدر عن مخبر حوار الحضارات ومحكم)مراجع( في رير عضو في هيئة تح-6

والتنوع الثقافي وفلسفة السلم،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم 
 1229،الجزائر،

 2915ماي  0عضو في هيئة تحرير مجلة جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واالنسانية تصدر عن جامعة -9
 12296،قالمة ،الجزائر ،

التدوين تصدر عن مخبر االنساق ،البنيات،النماذج مجلة ومحكم)مراجع( في ير ر عضو في هيئة تح-0
 1229،الجزائر، 1،والممارسات ،جامعة محمد بن احمد ،وهران 

محمد بن  1عضو في هيئة تحرير مجلة دراسات انسانية واجتماعية تصدر عن جامعة وهران -9
 1229حمد،الجزائر ا

المغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية ،تصدر  مجلةالومحكم)مراجع( في عضو في هيئة تحرير  -22
 .1229،جامعة جياللي اليابس،الجزائر ،عن مخبر الجزائر تاريخ ومجتمع في الحديث و المعاصرعن 
 12296ئر، مجلة ابحاث تصدر عن جامعة الجلفة ،الجزا عضو في هيئة تحرير -22
عضو في الهيئة العلمية واالستشارية في مجلة نون لدراسات التراث وعلوم العربية،تصدر عن مركز -21

 12296المخطوطات في جامعة قناة السويس ،مصر ،
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في المجلة المغاربية للمخطوطات ،تصدر عن مخبر  وعضو هيئة تحرير محكم )مراجع ( -22
 . 1229اسم سعد هللا ،الجزائر ،ابو الق 1المخطوطات ،جامعة الجزائر 

مجلة روافد للدراسات واالبحاث العلمية في العلوم االجتماعية واالنسانية ،تصدر  محكم )مراجع ( في -21
 1229،الجزائر ،  بلحاج  بوشعيب لعين تيموشنتعن المركز الجامعي ،

خية المعاصرة بالمدرسة تصدر عن مخبر الدراسات التاريقضايا تاريخية محكم )مراجع ( في مجلة  -25
 1229الجزائر ،العليا لألساتذة بوزريعة،

الجزائرية للمخطوطات ،تصدر عن مخبر مخطوطات الحضارة االسالمية  مجلةالمحكم )مراجع ( في  -26
 1229احمد بن بلة/الجزائر ، 1في شمال افريقيا /جامعة وهران 

االدارية التي تصدر عن جامعة الجلفة /الجزائر عضو هيئة تحرير مجلة االبحاث القانونية السياسية و -29
،1229 

تصدر عن مخبر الشريعة ،جامعة في مجلة البحوث العلمية والدراسات االسالمية  محكم )مراجع (-20
 1229بن يوسف بن خدة ،الجزائر،  1الجزائر 

 . 1229زائر،تصدر عن جامعة تبسة، الج في مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية محكم )مراجع ( -29
،تصدر عن جامعة زيان عاشور ،الجلفة،  عضو هيئة تحرير ومحكم )مراجع (في مجلة افاق للعلوم-12

  1229الجزائر ،
الميدان للدراسات الرياضية واالنسانية واالجتماعية  عضو هيئة تحرير ومحكم )مراجع (في مجلة -12

 .1229،تصدر عن جامعة زيان عاشور ، الجلفة، الجزائر،
سطيف  محمد لمين الدباغين محكم)مراجع (في مجلة االداب والعلوم االجتماعية تصدر عن جامعة-11
 ،الجزائر1
عضو في هيئة تحرير مجلة الساورة للدراسات االنسانية واالجتماعية التي تصدر عنكلية العلوم -12

 1229االنسانية واالجتماعية ،جامعة طاهري محمد بشار ،الجزائر،
حرير مجلة مقاربات فلسفية ،تصدر عن مخبر الفلسفة والعلوم االنسانية شعبة الفلسفة،كلية عضو هيئة ت-11

 12296العلوم االجتماعية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،الجزائر ،
الجزائرية لالبحاث والدراسات ،تصدر عن  جامعة محمد الصديق بن يحيى  مجلةالفي  محكم)مراجع ( -15

 12296ر،،جيجل، الجزائ
–عضو هيئة تحرير ،ومحكم )مراجع ( في مجلة منتدى االستاذ تصدر عن المدرسة العليا لالساتذة  -16

 .1229قسنطينة ، الجزائر،–اسيا جبار 
مجلة االداب والعلوم االنسانية تصدر عن كلية اللغة واالدب محكم)مراجع ( في عضو هيئة تحرير و  -19

 12296الجزائر ،، 2العربي والفنون ،جامعة باتنة 
 1229جامعة زيان عاشور ،الجلفة،الجزائر ،مراجع )محكم( في مجلة التراث تصدر عن -10
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ي مجلة رفوف تصدر عن مخبر المخطوطات الجزائرية في افريقيا التاربع للجامعة مراجع )محكم ( ف-19
 . 1229االفريقية احمد دراية ،ادرار ،الجزائر،

ابو   2راسات التاريخية  تصدر عن قسم التاريخ في جامعة الجزائر الد في مجلة مراجع )محكم ( -22
 .1229القاسم سعد هللا ،الجزائر،

ابو القاسم سعد هللا ،ومعهد  1 ئراثار التي تصدر عن جامعة الجزا ةير في مجلر عضو هيئة تح-22
 .1229االثار،الجزائر ،

الدراسات الثقافية واللغوية والدولية تصدر  خبير دولي وعضو في اللجنة العلمية واالستشارية في مجلة-21
 .1229عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصاية ،برلين ،المانيا،

،كلية العلوم االنسانية والعلوم االسالمية ،جامعة عضو هيئة تحرير في مجلة الحضارة االسالمية -22
 .1229،الجزائر ،وهران، 

 12296هيئة تحرير في مجلة منصة اريد العلمية  عضو-21
 12296عضو هيئة تحرير في مجلة الخلدونية ،تصدر عن جامعة ابن خلدون،تيارت،الجزائر،-25
دراسات في العلوم االنسانية واالجتماعية تصدر عن كلية  في مجلةوعضو هيئة تحرير  راجع)محكم( م -26

 12296، 1ية ،جامعة الجزائر العلوم االنسانية كلية العلوم  االجتماع
 2955اوت  12مراجع )محكم(في مجلة البحوث والدراسات االنسانية تصدر من جامعة -29

 12296سكيكدة،الجزائر،
مدير تحرير لمجلة الدراسات االستراتيجية والعالقات الدولية ،تصدر عن المركز العربي لالبحاث -20

 12296والدراسات االعالمية،فلسطين،
 12296تحرير مجلة االرتقاء ،تصدر عن النقابة العامة للمدربين العراقيين،العراق،رئيس -29
رئيس تحرير مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،هي احدى مجالت المجلة العربية للعلوم ونشر -12

 12296االبحاث الفرعية المتخصصة ،فلسطين،
مركز االصباح للتعليم والدراسات الحضارية عضو اللجنة العلمية في مجلة االصباح التي تصدر عن -12

  واالستراتيجية،فرنسا.
،الجزاائر ام البواقيتصدر عن جامعة العربي بن مهيدي ، وم االنسانيةمحكم مراجع في مجلة العل-11
،1212 

 12126محكم ومراجع في مجلة افاق علمية تصدر عن المركز الجامعي في تامنغست، الجزائر،-12
 1212حكيم في المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية ،عضو هيئة الت-11
 ..1212ابو القاسم سعد هللا،الجزائر، 1المفكر،تصدر عن جامعة الجزائر عضو في هيئة تحرير مجلة -15
عضو في هيئة تحرير مجلة تصدر مخبر تطوير البحث في العلوم االجتماعية واالنسانية،جامعة -16

 121سعيدة،الجزائر،
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 :والعربيةالعلمية المحلية للجان ا عضوية *
 1229/ 2/2لغاية -1221في لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية/ابن رشد عضو -2
 12266-1221عضو ومقررة في اللجنة العلمية في قسم التاريخ  -1
 1226-1221عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية للعام    -2
 1225عضو لجنة لتحديث وتطوير الموارد المعرفية /مناهج علوم التاريخ. -1
 1226عضو في لجنة  العداد النظام الفصلي للمناهج الدراسية في الكليات-5
 1226عضو لجنة متابعة لجنة التخطيط االستراتيجية  -6
 .1222 -1221رئيس لجنة مناقشة بحوث التخرج للمرحلة الرابعة لسنة  -9
في اعداد اسئلة االمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين لالمتحان التنافسي للدراسات العليا وتصحيحها عضو -0

 .االنلغاية 
 عضو في عدد من لجان االستالل للتدريسيين المتقدمين للترقيات العلمية .-9
 .1221رئيس لجنة ألحد محاور ورش العمل في قسم التاريخ لسنة -22
 1226-1221ان الشامل لطلبة المرحلة الرابعة عضو في لجنة االمتح-22
 1225عضو في لجنة تحديد االختصاص الساتذه قسم التاريخ -21
 .1226-1221عضو في اللجنة االمتحانية في قسم التاريخ للعام الدراسي -22
 1220لغاية  عضو في لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه -21
لغاية  اقشات طلبة الماجستير والدكتوراه في عموم جامعات العراقرئيس لجنة وعضو في العديد من من-25
 االن.
 رئيس جلسة في مؤتمرات عدة داخل العراق وخارجه.-26
 1220-1229عضو لجنة امتحان الرصانة العلمية للمرحلة الرابعة  -29
ية التربية /قسم رئيس لجنة وزارية الستحداث دراسة الماجستير تاريخ اسالمي في الجامعة العراقية كل-20

 12206 التاريخ
عضو في اللجنة العلمية ،معامل التأثير العربي  الخاص بالمجالت التي تصدر باللغة العربية ، اتحاد  -29

 الجامعات العربية.
 12206-1229عضو في لجنة اقتباس الرسائل واالطاريح في قسم التاريخ للعام الدراسي -12
 1229و 1226م التاريخ عضو اللجنة العلمية لمؤتمر قس-12
) تاريخ المدارس الفكرية( التي اقامها قسم التاريخ في كلية التربية ابن رشد عضو اللجنة العلمية لندوة -11

12206 
 .1220-1229عضو في لجنة مقابلة المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي -12
 12296-1220لعام الدراسي ل رسائل واطاريح الدراسات العليا عضو في لجنة االستالل 11
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الثاني والثالثون )التنمية المستدامة في العراق والوطن العربي(  الدولي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر-15
مركز التنمية للدراسات تحت شعار "التنمية المستدامة الواقع والتحديات واالفاق المستقبلية " الذي نظمته 

،يوم  لتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشاراتوالتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة وا
 .21/2/1229السبت 
العمل التطوعي  والتنمية المجتمعية المستدامة ) السادس والثالثون  الدولي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر -16

العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة  "، الذي نظمته مؤسسةالتطوع انسانيتي ...والبناء مسؤوليتي(،تحت شعار" 
 6/1/1229يوم السبتالذي سوف يعقد  االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،

(،تحت قضايا التعليم برؤى اكاديمية معاصرةوالثالثون ) الثامن الدولي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر  -19
"، الذي نظمته مؤسسة ية والتعليم ومواجهة المشكالت المجتمعيةاالتجاهات الحديثة في تطوير التربشعار" 

يوم الذي سوف يعقد  العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،
 19/1/1229السبت
امل(،تحت شعار" التاسع والثالثون )اصالح شامل لمجتمع متك الدولي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر -10

الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني  ذورة االصالح غايتنا"،
 1/5/1229 يوم السبتالذي سوف يعقد  للتدريب واالستشارات ،

"  ا عنوان ابداعناشبابن( تحت شعار "شبابنا عطاء دائم) االربعون  الدولي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر -19
 الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،

 .11/6/1229يوم السبت عقد يسوف  الذي
،تحت شعار" البحث  "البحث العلمي واالبتكار في خدمة المجتمعرئيس اللجنة التحضرية  للندوة " -22

يوم  الذي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،ساس التنمية"العلمي ا
 .16/2/1229السبت 
المناهج تطوير المناهج الدراسية جوهر العملية التعليمية" ،تحت شعار "للندوة " التحضرية رئيس اللجنة  -22

مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد  اتهالذي نظم"الدراسية جوهر العملية التعليمية"
 26/1/12296يوم السبت  عقدتالتي  االلماني للتدريب واالستشارات ،

تحت شعار  "الرسائل واالطاريح الجامعية اداة لحل المشكالت رية  للندوة "يرئيس اللجنة التحض -21
ي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مركز التنمية للدراسات الذ"بصرير اقالمنا نجد حال لمشكالتنا" 

يوم السبت  عقدتالتي والتدريب ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،
1/2/1229. 
 رئيس اللجنة العلمية للندوة "التعايش السلمي نهضة الشعوب" تحت شعار "نتعايش لنبني وطنا واحدا"،-22

الذي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مركز التنمية للدراسات والتدريب ومنظمة االعتماد الدولي والبورد 
 12/2/1229 االلماني للتدريب واالستشارات ،
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كمة جواد االئمة في التعامل مع االزمات" تحت شعار علمية للمؤتمر الحادي واالربعون"حرئيس اللجنة ال-21
الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب  ..منهج ودستور" "نهج البالغة
 9/1229/ 6واالستشارات ، 

االسرة " تحت شعار "االسرة والمدرسة عالقة تكامليةواالربعون" الثانيرئيس اللجنة العلمية للمؤتمر  -25
العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب " الذي نظمته مؤسسة والمدرسة:تعاون من اجل نتائج افضل 

 19/9/12296واالستشارات ، 
رئيس جلسة في المؤتمر الدولي العلمي الثالث "قضايا العلوم االنسانية في المخطوطات والوثائق -26

"الذي اقامه مركز تحقيق المخطوطات في رحاب -جدلية التراث والمعاصرة-والموروث العربي واالسالمي
شبا   6-5مصر للفترة من –بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية   جامعة قناة السويس

 االسماعيلية .–القاهرة 
الدولي الذي ينظمه المجلس الدولي للغة العربية للسنوات من رئيس جلسة لمؤتمر اللغة العربية -29

 .1220الى 1226
مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مركز التنمية ندوات التي اقامتها رئيس جلسة لمعظم المؤتمرات وال-20

 .1229-1220.للدراسات والتدريب ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات
 .1229-1220عضو لجنة الدراسات العليا في قسم التاريخ للعام الدراسي -29
العربية الثامن في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة من مؤتمر الدولي للغة رئيس جلسة في ال-12
 .1229نيسان  22-22
-1229للعام الدراسي الدكتوراه تاريخ اسالمي  عضو في لجنة مقابلة المتقدمين للدراسات العليا  -12

1212. 
د في نيسان عام عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر اللغة العربية الدولي التاسع /دبي والذي سيعق -11

12126 
 12296-1220عضو في لجنة الغيابات للمرحلة الرابعة -12
 . 1229-1220عضو في لجنة المشرفين الخاصة بنظام المقررات -11
عضو في اللجنة العلمية في المؤتمر الدولي الرابع)التراث والمعاصرة في مخطوطات العلوم االنسانية -15

الذي اقامه مركزتحقيق المخطوطات في جامعة قناة  1212شبا   22-9من اشراقة حياة وارتقاء فكر (للمدة 
 االسماعيلية.–السويس ،في االسكندرية 

 . 1229-1220لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه /تاريخ اسالمي للعام الدراسي -16
نية للعام الدراسي عضو لجنة الدراسات العليا في قسم التاريخ كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسا-19

1229-12126 
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عضو لجنة االرشاد على المرحلة الرابعة الدراسات الصباحية في قسم التاريخ كلية التربية ابن رشد للعام -10
 12126-1229الدراسي 

عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الذي تقيمه االكاديمية االمريكية العربية للعلوم -19
االتجاهات الحديثة في العلوم االنسانية واالجتماعية  روالتكنولوجيا ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية تحت شعا

-6لمجتمع وتقدمه،في تركيا للمدة من وبعنوان العلوم االنسانية واالجتماعية افق منهج رصين لبناء ا
0/1/12126 
عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الذي تقيمه جامعة بغداد /مركز البحوث التربوية -52

والنفسية بالتعاون مع مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ،بعنوان "دور المؤسسات التربوية والنفسية في التوعية 
 . 9/21/1229وم بمخاطر االدمان" ي

 /فرع العراق لمنصة اريد .الموحدةعضو في اللجنة االستشارية -52
 ورش العمل:و *المؤتمرات والندوات 

فضال عن .داخل القطر وخارجهوالمحاضرات الندوات وورش العمل و مشاركة في عدد كبير من المؤتمرات *ال
 : سوف اذكر عددا منها الحلقات النقاشية

بحث  اعداد كلية التربية في جامعة تكريت ،قسم اللغة العربية 1222 الثاني(مؤتمر )المخطوطات -2
 "الطبعات الرديئة والحاجة الى اعادة نشرها"،وهو بحث مشترك مع د.علياء محمد حسين

المؤتمر التخصصي الذي اقامه مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية /الجامعة المستنصرية قسم -1
يخية وبالتعاون مع وزارة الثقافة واالعالم بمناسبة اختيار مدينة بغداد حاضرة الثقافة العربية الدراسات التار 

 اعداد بحث" بغداد من حيث االصول اللغوية لتسميتها"   . 1222واالسالمية لعام 
 مؤتمر كلية التربية /الجامعة المستنصريةاعداد بحث معارك حاسمة في التاريخ االسالمي"معركة وادي-2

 ديرغم و اندخوي " انموذجا (
  كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية1222 ندوة )دور كليات التربية في التنمية البشرية(-1

  كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية
كلية التربية /ابن رشد  1221 )التربية والتعليم ركيزتان اساسيتان في عملية التنمية المستدامة(ندوة -5
 لعلوم االنسانيةل
مركز التوفل وقسم اللغة االنكليزية في كلية التربية /ابن رشد للعلوم  1222 ندوة )التكنولوجيا والتعليم(-6

 االنسانية
بيت الحكمة وكلية التربية للعلوم  1221 ندوة ))الصالت الحضارية لبالد الرافدين مع الدول المجاورة(-9

 االنسانية/ابن رشد
 الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات /قسم التاريخ االندلس ..حضارة وحداثة(ندوة)المغرب و -0
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مركز  ندوة)النهضة الثقافية للمجتمع العراقي في العصر الحديث والمعاصر الواقع واالفاق المستقبلية(-9
 المستنصرية للدراسات العربية والدولية /الجامعة المستنصرية قسم الدراسات التاريخية.

بيت الحكمة كلية التربية /ابن رشد  وة )المرحوم االستاذ الدكتور حسين علي الداقوقي باحثا ومؤرخا(ند-22
 للعلوم االنسانية 

 1221 بيت الحكمة وكلية االدابندوة عن المؤرخ بهنام ابو الصوف -22
 نيةكلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسا وذجا"مندوة عن الحرب النفسية "سقو  الموصل ان-21
كلية التربية /ابن رشد للعلوم  1221ورشة عمل افاق االبداع للتدريب والتنمية البشرية والتطوير االداري -22

 االنسانية
 كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية ندوة عن الفكر السياسي لالمام جعفر الصادق "عليه السالم"-21

1221 
/)الفكر التاريخي بين االصالة والمعاصرة( 1226/ 2/ 20مؤتمر قسم التاريخ االول والمنعقد في -25

 "مشارك"
المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية تحت شعار)االصالح التربوي رؤية -26

 ."مشارك"15/1226-11مستقبلية في التعليم العالي( للفترة من 
تحت شعار )رؤى  22/2/1226تربية االساسية المنعقد بتاريخ المؤتمر السابع لجامعة ديالى كلية ال -29

 معاصرة في الثقافة والمعرفة(
مؤتمر ديوان الوقف السني تحت شعار )دور التعليم في التنشئة وبناء المجتمع ومناهضة االرهاب  -20

 والطائفية(
بعنوان ) أستمارة  1225/ 22/ 9ورشة العمل االولى المقامة في قاعة مناقشات قسم التاريخ بتاريخ  –-29 

بتاريخ  11( الساعة العاشرة صباحا  وفق الكتاب المرقم 1225- 1221تقييم أداء التدريسيين للعام الدراسي 
29 /22 /1225 . 
بعنوان )  1225/ 22/ 20ورشة العمل الثانية المقامة في شعبة الضمان والجودة االحد الموافق  -12

 (  1225- 1221للعام الدراسي  أستمارة تقييم أداء التدريسيين
الندوة التي أقامتها وحدة السالم وحقوق االنسان في كلية التربية ابن رشد حول )العنف ضد المرأة – 12

 في قاعة جواد علي في قسم التاريخ . 1226/ 2/ 22الكردية ( بتاريخ 
نكليزية في كلية التربية ابن ورشة عمل عن الواقع االفتراضي في التدريس والتي أقامها قسم اللغة اال– 11

رشد للعلوم االنسانية وقدمها لفيف من اساتذة الجامعة العراقية من خالل استخدام االساليب التكنلوجية في 
  تطوير طرائق التدريس. 
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الندوة التي اقامها قسم اللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة العرفان للثقافة االسالمية والمعنونة)فقه  -12
ف في فكر الشهيد محمد باقر الصدر "قدس سره" ودوره في اصالح الخطاب الديني (الخميس االهدا
12/1/1226 
المؤتمر السنوي الخامس )سلمان ملتقى االديان (تحت شعار سلمان المحمدي "عليه السالم"فكر -11

 1226الم واصالح وحضارة،االمانة العامة الخاصة لمزار الصحابي الجليل سليمان المحمدي عليه الس
مؤتمر منتدى السالم الدولي للعلم والثقافة،االمام الحسين عليه السالم رسالة انسانية الى كافة --15

 1226المجتمعات ،
الندوة التي اقامها قسم اللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة العرفان للثقافة االسالمية والمعنونة)فقه  -16

"قدس سره" ودوره في اصالح الخطاب الديني (الخميس االهداف في فكر الشهيد محمد باقر الصدر 
12/1/1226 
الندوة التي اقامها قسم اللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة العرفان للثقافة االسالمية والمعنونة)فقه  -19

االهداف في فكر الشهيد محمد باقر الصدر "قدس سره" ودوره في اصالح الخطاب الديني (الخميس 
12/1/1226  
الندوة التي أقامتها شعبة الضمان والجودة في كلية التربية ابن رشد بعنوان )التحسين المستمر – 10

بأستراتيجية الكايزن والكايكاكو اليابانية ( حيث تم استضافة قسم الضمان والجودة في رئاسة جامعة بغداد 
على  1225/ 21/ 22ي بتاريخ بالتعاون مع جهاز االشراف والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلم

 قاعة ابن رشد .
الندوة التي اقامها قسم التاريخ بعنوان )تاريخ المسألة الفقهية في النجف االشرف ( للباحث عبد اللطيف  -19

المصادف الثالثاء بالتعاون مع المركز الثقافي  1225/ 21/ 25الحرز على قاعة جواد علي بتاريخ 
 االسالمي.

ي اقامتها شعبة الضمان والجودة واالداء الجامعي بعنوان )استمارة تقويم االداء للعام ورشة عمل الت– 22
 في قسم التاريخ. 1225/ 22/ 9في كلية التربية ابن رشد بتاريخ  1225 – 1221الدراسي 

ورشة عمل لشعبة الضمان والجودة في كلية التربية ابن رشد بعنوان )استمارة تقييم اداء التدريسيين – 22
  1225/ 22/ 20وللمرة الثانية بتاريخ  1225 – 1221للعام الدراسي 

احتفالية قسم التاريخ / كلية االداب / الجامعة المستنصرية / لتكريم االساتذة المتقاعدين وذل  على – 21
 . 1226/ 2/ 2مدرج قسم اللغة العربية في 

الموسومه ) مراعاة المقام في التعبير القرآني (  الندوة التي اقامها قسم علوم القرآن والتربية االسالمية– 22
 . 1225/ 1/ 19لالستاذ الدكتور فاضل السامرائي على قاعة ابن رشد يوم 
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الندوة التي اقامها قسم علوم القرآن والتربية االسالمية في كليتنا بالتعاون مع المركز االسالمي الثقافي – 21
 21/ 22 ومنهجه في تفسيره من وحي القرآن ( بتاريخ الموسومه )العالمة السيد محمد حسين فضل هللا

 على قاعة قسم اللغة العربية . 1225/
الندوة التي اقامها قسم علوم القرآن والتربية االسالمية في كليتنا بالتعاون مع مؤسسة النخب االكاديمية  - 25

 22لدكتور ايمن المصري االحد ندوته الفكرية الموسومة )مشاكل التعليم وطرق اصالح المنهج ( للمفكر ا
 في قاعة ابن رشد . 12226/  2/

الندوة التي اقامها قسم العلوم النفسية والتربوية )ماهية التطرف والتيارات المتطرفة في العالم االسالمي  - 26
 في قاعة ابن رشد . 1226/ 2/ 29( لالستاذ الدكتورمهدي علي الموسوي الخميس 

طنية في الكتابات التاريخية العراقية المعاصرة بين الموضوعية والذاتية ( التي اقامها الندوة ) الوحدة الو – 29
 الخميس . 1226/ 2/ 11بيت الحكمة وقسم الدراسات التاريخية على قاعة الندوات في بيت الحكمة بتاريخ 

بعاده في العراق ( االربعاء حول ) الفقر وا 1226/ 2/ 26الندوة التي اقامها قسم الجغرافية بتاريخ  - 20
 على قاعة خطاب العاني بقسم الجغرافية .

جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية وذل  على قاعة ابن رشد االثنين  اقامتهاالندوة التي – 29
10 /2 /1226 . 
للسيدة زينب االربعاء حول ) الدور االعالمي  1225/ /19/22الندوة التي اقامها قسم التاريخ بتاريخ  -12

 عليها السالم في واقعة الطف(
 11/2/1226ندوة حفل توقيع كتابين لالستاذ الدكتورة سعاد الطائي يوم  -12
الندوة التي اقامها المركز االسالمي الثقافي وبالتعاون مع قسم القران والتربية االسالمية في جامعة   -11

العالمة الفضلي  –المعنونة) مبدعون في دائرة الضوء بغداد كلية التربية /ابن رشد  وعائلة ال الفضلي و 
 5/1/1226االصالة والتجديد( الثالثاء 

الندوة التي اقامها قسم اللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة العرفان للثقافة االسالمية والمعنونة)فقه  -12
ديني (الخميس االهداف في فكر الشهيد محمد باقر الصدر "قدس سره" ودوره في اصالح الخطاب ال

12/1/1226  
بعنوان ) استعمال الباحث  1229/ 1/1ورشة العمل المقامة في قاعة مناقشات قسم التاريخ بتاريخ  -11

العلمي كوكل سكولر(،بالتعاون مع المكتب االستشاري في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية  الساعة 
 .باشراف أ.م.د.االء حمزة 1229/ 1/ 1 بتاريخ 122العاشرة صباحا  وفق الكتاب المرقم 

/)ورشة العمل التطوعي بالتعاون بين قسم  12/2/1229ورشة العمل المقامة في قسم التاريخ/ بتاريخ  -15
 التاريخ وجمعية العالل االحمر (باشراف أ.م.د.سوالف فيض هللا .

 حضور  المتحدةاالمارات العربية  1225 ؤتمر اللغة العربية صاحبة الجاللة الرابعم-16
 االمارات العربية المتحدة حضور ورئيس جلسة 1226مؤتمر اللغة العربية صاحبة الجاللة الخامس-19
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)المعرفة التاريخية لخدمة الحاضر والمستقبل ( 1229/ 2/ 6مؤتمر قسم التاريخ الثالث والمنعقد في -10
 -221لحياة العلمية في العصر البويهي)"مشارك" عضو اللجنة العلمية+بحث منفرد /عنوان البحث )ازدهار ا

 م( (2255 – 915هـ/  119
المؤتمر العلمي الدولي الخامس  لكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية تحت شعار)اسهامات التربية --19

."مشارك"ببحث منفرد عنوان البحث 1/5/1229-2والتعليم في بناء االنسان وتنمية الفكر ( للفترة من 
 م((992-951االوضاع السياسية في العراق ))اضطراب 

-2المؤتمر الدولي للغة العربية السادس في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة من --52
،مشاركة ببحث مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد/عنوان البحث )أثر إزدهار اللغة العربية وآدابها  1/5/1229

 م((22– 9هـ /  1- 2في البالد غير الناطقة بها ) ق 
المؤتمر االول لوحدة حقوق االنسان في كلية التربية /ابن رشد تحت شعار)حقوق االنسان في العراق  -52

 1229المعاصر( 
المؤتمر االول في كلية االداب /الجامعة المستنصرية/ تحت شعار )باالصالح يصلح المجتمع وترتقي  -51

 10/1229-19االمم( ،
االول في كلية االداب /جامعة بغداد /قسم االثار  /تحت شعار )علم االثار والعلوم  المؤتمر السنوي  -52

 2/1226/تشرين  22االخرى(
المؤتمر االول في كلية االثار  /جامعة الكوفة  /تحت شعار)اثارنا مصدر فخرنا(،بعنوان )االثار  -51

 10/2/1229والتراث العراقي :التحديات المعاصرة(/
اني في /مركز احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد /تحت شعار)تاريخ العلوم عند المؤتمر الث -55

 11/21/1226-12العرب(،
/قسم التاريخ /كلية   22/2/1229الحلقة النقاشية المعنونة)الدراسات العليا بين الواقع والطموح(،الثالثاء  -56

 التربية ابن رشد .
/قسم التاريخ /كلية  التربية  5/1/1229المخطوطات وتحقيقها(،الثالثاء الحلقة النقاشية المعنونة)دراسة -59

 ابن رشد /باشراف ا. نبيلة عبد المنعم
مشاركة .1220التي اقامها قسم التاريخ في كلية التربية ابن رشد  (المدارس الفكرية ) تاريخندوة عن-50

معاصرة  لالستاذ الدكتور عبد الجبار رؤية  مـ(059هـ/112تاريخ خليفة بن خيا  )تبورقة عمل عنوانها )
 (ناجي
،مشاركة  1220(  تاريخ وحضارة مؤتمر قسم التاريخ كلية التربية ابن رشد /جامعة بغداد  )الموصل– 59

 (.م(21-22ه/0-9)قببحث منفرد عنوانه)الموصل في كتب الرحالة
،مشاركة ببحث 1220(  مهد الحضارت)الموصل  االداب، جامعة بغدادمؤتمر قسم التاريخ كلية  -62

 (مشترك مع ا.د. وليد عبود محمدم(22-22ه/9-1)قفي كتب الجغرافيين  لعنوانه )الموص
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)الجغرافية والتاريخ يلتقيان في المكان والزمان مؤتمر كلية التربية الجامعة المستنصرية قسم التاريخ  -62
لَعالَّمة األستاذ الدكتور حسين ا.مشاركة ببحث مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد ببحث معنون )1220(

 ( 1225 -2911حياته وآثاره العلمية )  الداقوقي
م(، دار 2150-919هـ/656-221طخارستان دراسة في احوالها السياسية والعلمية )حفل توقيع كتاب )-61

 ابعالسالمؤتمر الدولي للغة العربية ،اقمته على هامش 1229ومكتبة قناديل،العراق ،ودار صفحات ،دمشق.
 12206نيسان ، 12-29 في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة

نيسان  12-29من  في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة السابعالمؤتمر الدولي للغة العربية  -62
بها "ديوان لغات  )أثََّر اللُّغة العربيَّة في مصنفات االدباء من غيَر النَّاِطَقينمشاركة ببحث عنوانه،1220

 .م(" ْنُموَذجا (2225هـ/ 199الترك" لــ "محمود الكاشغري)ت
السالمة والصحة المهنية للعمال وحماية البيئة والثالثون ) الحادي مشاركة في المؤتمر الدولي -61

والتدريب " الذي نظمته مركز التنمية للدراسات  السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة( تحت شعار "والطبيعة
ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،يوم السبت 

19/21/1220. 
العلمي الثالث "قضايا العلوم االنسانية في المخطوطات والوثائق والموروث المشاركة في المؤتمر الدولي -65

"الذي اقامه مركز تحقيق المخطوطات في رحاب جامعة قناة -معاصرةجدلية التراث وال-العربي واالسالمي
–شبا  القاهرة  6-5مصر للفترة من – بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية  السويس

-922)عنوان البحث الصراع السياسي واالداري بين وزراء الدولة المغولية االيلخانية ونتائجه).االسماعيلية
 م(2229-2222ـ/ه929
للفترة من  بالتعاون مع منصة اريد الذي اقيم في ماليزيا الثالث المشاركة في المحفل العلمي الدولي-66
-616،ببحث )الدور السياسي واالداري للصينيين في عهد اوكتاي خان )1/2/1229ولغاية  19/122021
 م(2111-2110هـ/612
 12-29ل ،كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية للفترة من المشاركة في مؤتمر الدراسات العليا االو -69
 ،رئيس جلسة..2/1229/

 1229-1220،مصر  للعلوم والتنمية حضور عدة ندوات اقامتها اكاديمية ابن عربي-60
حضور عدد كبير من الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية التي اقيمت في كلية التربية ابن رشد -69

 .1229انية وكلية االداب/بغداد والجامعة المستنصرية لسنوات عدة حتى عام للعلوم االنس
نيسان  22-22في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة من  الثامنالمؤتمر الدولي للغة العربية  -92

ْبَجِديَّاِت الشعوب أثََّر حروف اللُّغة العربيَّة في أَ )عنوانه مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد ،مشاركة ببحث1229
 َنُموَذجا  ( -الصينية  -غيَر النَّاِطَقِة بها  ) األويغورية في ُتركستان الَشرقية 
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مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد  انظمتهالمشاركة في عدد كبير من المؤتمرات التي -92
 1229 الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات

التي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  والملتقيات العلمية الندواتفي عدد كبير من  مشاركة-91
 12296ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات 

الملتقى الثقافي االول العضاء منصة اريد في العراق والذي نظم في الذكرى السنوية الثالثة مشاركة في -92
 . 15/1/1229للبنات الجامعة العراقية يوم  في كلية التربية، المنصة ويوم الباحث العربي  لتأسيس

السابع بعنوان)االرتقاء بجودة التعليم طريق لبناء العراق(،تحت  مشاركة في المؤتمر الدولي-91
 25/1/1229-21التي اقامته كلية التربية ابن رشد يوم للمدة من  شعار)بالتربية والتعليم ترتقي االمم(

مـ( وابن 2129ه/621المؤسسات التعليمية في العراق من خالل رحلتي ابن جبير)ت  )،ببحث معنون 
 .مـ(2269هـ/ 992بطوطة)ت

الذي نظمه منظمة الملف الوطني  1229/ 1/ 16و15مشاركة في ملتقى اربيل الدبلوماسي ليومي -95
 بالتعاون مع اتحاد برلمانيي كوردستان .

الذي اقيم في مصر يوم  1222في اطار االستراتيجية االممية المنتدى العربي االفريقي  مشاركة في-96
بورقة عمل "ابعاد التنمية التربوية المستدامة في بالتعاون مع مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ، 11/0/1229

بورقة عمل "ابعاد  11/0/1229البرامج التدريبية في الجامعدى العربي االفريقي الذي اقيم في مصر يوم 
 التنمية التربوية المستدامة في البرامج التدريبية في الجامعات العراقية".

مشاركة في المؤتمر الدولي االول للصحة النفسية وتنمية االسرة والمجتمع تحت شعار )معا نحو -99
 . 0/1229/ 11مركز التعليم المدني يوم السبت –االرتقاء(،الذي انعقد في االسكندرية 

،عنوان 1222مشاركة في المنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية في اطار االستراتيجية االممية -90
 .11/0/1229البحث)ابعاد التنمية التربوية المستدامة في البرامج التدريبية في الجامعات العراقية(،القاهرة،

جامعة فلسطين، تحت عنوان)التعليم مشاركة في المؤتمر الدولي االول لكلية الدراسات المتوسطة ،-99
 16/9/12296-15التقني في عصر العولمة(للمدة من 

مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي )الثورة الحسينية اصالح مجتمعي متجدد (الذي نظمته مؤسسة ال-02
يوم  بين العراقيينالنقابة العامة للمدر للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالسشارات برعاية  العراقة

)القيم االخالقية واالجتماعية للثورة الحسينية واثرها على االصالح معنون ببحث 12/9/1229السبت 
 المجتمعي في العراق(

والبورد االلماني للتدريب الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مشاركة في الملتقى العلمي ال-02
 .بعنوان التعليم من اجل مستقبل مستدام1229 -22-21ربين العراقيينالنقابة العامة للمدو  واالستشارات

 .عنوان البحث)االتجاهات الحديثة للتعليم في سنغافورة(
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والبورد االلماني للتدريب  الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنميةمشاركة في الملتقى العلمي ال-01
 )االصالح في مجال التربية والتعليم(.بعنوان1229 -22-1نالنقابة العامة للمدربين العراقييواالستشارات و 

 االتجاهات الحديثة في العلوم االنسانية واالجتماعية) بعنوان في المؤتمر العلمي الدوليالمشاركة -02
الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية وتحت شعار )العلوم االنسانية واالجتماعية نحو تعليم متطور((

برعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين يوم  ومنظمة االعتماد الدولي اللماني للتدريب واالسشاراتوالبورد ا
 .(دور البحث العلمي في تحقيق التنميةببحث معنون)16/22/1229السبت 
،ببحث  11/22/1229المشاركة في الندوة التي اقامتها الجامعة العراقية،كلية التربية للبنات يوم -01

 )التجربة الماليزية(.معنون 
المشاركة في مؤتمر بيروت الدولي للعلوم االنسانية واالجتماعية "قراءات معرفية في العلوم االنسانية -05

،ببحث عنوانه"بناء مدينة داي دو في الصين  29/22/1229-26واالجتماعية"الذي انعقد في بيروت بتاريخ 
 دراسة تاريخية وحضارية".–
تمر الدولي السادس واالربعون بعنوان "نهضة شاملة لتنمية بشرية مستدامة"الذي اقامته المشاركة في المؤ -06

مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالستشارات وبرعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين 
 في تنمية البحث العلمي". وبورقة عمل بعنوان"منصة اريد واثرها 22/22/1229في يوم السبت الموافق 

المشاركة في المؤتمر الدولي االول الذي نظمته اكاديمية شمال اوربا للعلوم والبحث العلمي في -09
الدنمارك بالتعاون مع جامعة واسط /كلية التربية االساسية،ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية بعنوان"االتجاهات 

في تركيا ،وببحث عنوانه"طرائق التدريس  22/21/1229-9لمدة من الحديثة في تطوير التربية والتعليم"،ل
 الحديثة واثرها في تطوير التعليم".

المشاركة في المنتدى لعربي االفريقي للتدريب والتنمية /الدورة الثانية /تونس،وبعنوان"االستثمار والتنمية -00
حمل عنوان"االستثمار اهميته ،وبورقة عمل ت19/21/1229-16المستدامة )الفرص والتحديات(،للمدة 

 واهدافه""
لتعاون مع مؤسسة فرست فيجن االمشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لتنمية االسرة والمجتمع العربي،ب-09

للتدريب واالعالم والمؤتمرات ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية،والنقابة العامة للمدربين العراقيين ،والمؤسسة 
،بورقة عمل تحمل  1/1212/ 2نمية المستدامة ومؤسسات اخرى،يوم السبت العربية للتدريب والت

 عنوانه"التماس  االسري واثره في المجتمع".
 البحث العلمي في العراق االولويات والتحدياتواالربعون بعنوان " السابعالمشاركة في المؤتمر الدولي  -92

االلماني للتدريب واالستشارات وبرعاية النقابة العامة "الذي اقامته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد 
ببحث بعنوان"اهمية البحث العلمي في الجامعات  12/21/1229 للمدربين العراقيين في يوم السبت الموافق

 العراقية"
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اسهام البحث العلمي في حل المشكالت بعنوان "الثامن واالربعون المشاركة في المؤتمر الدولي  -92
"الذي اقامته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالستشارات وبرعاية تحديات ومواجهة ال

اسهامات البحث "ببحث عنوانه  15/2/1212 النقابة العامة للمدربين العراقيين في يوم السبت الموافق
 "العلمي في حل المشكالت ومواجهة التحديات

للمرأة القيادية،ببحث عنوانه)القيادة النسائية في مراحل التحول المجتمعي  المشاركة في المؤتمر الدول-91
وبرعاية اكاديمية اشراقة  12/1/1212لالمة العربية واثرها في نهضة االمم(،الذي عقد في القاهرة يوم 

 للتدريب ومركز الراسر االمريكي ومؤسسة زون للتدريب واكاديمية شمس االمل واكاديمية بداية حياة.
واالربعون بعنوان ""الذي اقامته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  التاسعالدولي المشاركة في المؤتمر -92

والبورد االلماني للتدريب واالستشارات وبرعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين في يوم السبت الموافق 
 دامة"عنوانه "اثر العمل التطوعي في التنمية المست ببحث 11/1/1212
"الذي اقامته المرأة تجليات الحاضر وتطلعات المستقبلبعنوان " الخمسون المشاركة في المؤتمر الدولي  -91

مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالستشارات وبرعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين 
 ."دور المرأة في العمل التطوعيببحث عنوانه " 9/2/1212في يوم السبت الموافق 

،مصر،والمغرب،جمعية  5/2/1212،التي انعقدت في 2صعوبات التعلم " ج محاضرةالمشاركة في  -95
 شباب السوروبان والثقافة بشراكة المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات .

عقدت في يوم التي ان 1صعوبات التعلم النمائية وعالجها  ج محاضرةالمشاركة في -96
،،مصر،والمغرب،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة المؤسسة الدولية للتنمية البشرية 21/2/1212

 واالستشارات.
 .29/2/1212حضور محاضرة لمكتب التدريب الكاديمية السالم في المانيا ،بعنوان العمل التطوعي ،-99
 .11/2/1212،بعنوان التربية بالحب ،المانيا لمكتب التدريب الكاديمية السالم فيحضور محاضرة -90
 21/2/1212التي انعقدت يوم  كاريزما الشخصية وانواعهاحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة  -99

 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب
 29/2/1212التي انعقدت يوم  التدريب االلكتروني المحاضرة حاصلة على شهادة مشاركة في  -222

 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب
 12/2/1212التي انعقدت يوم  صحة الفم واالسنانحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة  -222

 لثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب،جمعية شباب السوروبان وا
 12/2/1212حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة قدرات العقل الهائلة التي انعقدت يوم -221

 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
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مشكالت الطفولة النفسية والبيولوجية اسبابها وطرق لة على شهادة مشاركة في المحاضرة حاص -222
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة  19/2/1212و10 يالتي انعقدت يوم عالجها 

 الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
،عنوان  11/2/1212ق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم شهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفري-221

المحاضرة واقع وطموح التعليم االلكتروني في المجال الطبي وتجربة كلية دجلة الجامعة في تطبيق التعليم 
 دقيقة . 22,15الى  22االلكتروني ،المحاضر أ.د.ابراهيم سعيد كاطع ،الساعة 

،عنوان  11/2/1212ا الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم شهادة مشاركة في الورشة التي اقامه -225
واقع التعليم االلكتروني ومنصات ادارة التعليم في جامعة القادسية ،المحاضر أ.د.كاظم جبر المحاضرة 

 . 22،  22دقيقة الى  22,15الجبوري،الساعة 
،عنوان 11/2/1212اللكتروني يوم شهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم ا -226

ظهرا ،المحاضر د.عامر سليم االمير  2,15الى  2المحاضرة الملكية المشاعة في العالم الرقمي الساعة 
،وورشة "واقع التعليم االلكتروني في جامعة البصرة"،المحاضر أ.م.د.حيدر الصباغ،وورشة "واقع التعليم 

 اضر أ.م.د.خالد علي المياح.االلكتروني في الجامعة المستنصرية ،المح
 السبت شهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم -229
الورشة "المفاهيم واالدوات االساسية والتحديات لتطبيق لتعليم االلكتروني في الجامعات ،عنوان 12/2/1212

 ا.صباح 22العراقية "أ.م.د.مازن سمير الحكيم،الساعة 
 االحدشهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم  -220
د.عدي علي،االساعة "السمات المتقدمة في منصة كوكل للتعليم االلكتروني ،،عنوان الورشة11/2/1212
 صباحا . 22
 االثنينتروني يوم شهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلك -229
 22"المنصات الفيديوية المجانية للتعليم التفاعلي ،د.محمود شكر ،الساعة ،عنوان الورشة12/2/1212

 صباحا.
 االثنينشهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم  -222
كاديميين من التعلم االلكتروني ونشره ،د.عامر "االعتماد االكاديمي للمؤسسة واال،عنوان الورشة12/2/1212

 مساء. 0االمير ،الساعة 
التي انعقدت يومي  "اللثة والكورونا وتأثيرهما على الصحة " محاضرةحاصلة على شهادة مشاركة في  -222
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  1/1/1212
 المغرب.،

شهادة حضور محاضرة بعنوان "الفايروس الذي اوقف الحروب"،المنظمة العالمية للتنمية والسالم -221
،1/1/1212. 
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جمعية شباب  ،1/1/1212شهادة مشاركة في المحاضرة "خصائص النفس البشرية في القران الكريم "،-222
 رية واالستشارات ،المغرب.السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البش

اصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة"ديناميكية التكيف العصبي " التي اقامتها اكاديمية ح-221
 .9/1/1212السالم في المانيا ،

حاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة"االجهزة االلكترونية ومدى تأثيرها على -225
 9/1/12126مكتب االرشاد الكوني للعلوم والطاقة ،الخميس -لمانياالطفل"،اكاديمية السالم با

جمعية  ،9/1/1212حاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة"الوقاية قبل الطالق"،الخميس -226
 شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.

ل"جامعة الفلوجة،كلية العلوم مشاركة في الورشة المعنونة"اهم تطبيقات االكسحاصلة على شهادة -229
 ..9/1/1212يقية،بطالت

علومات للتعليم االلكتروني ملفريق تكنولوجيا ال التاسعةة العمل شحاصلة على شهادة حضور في ور  -220
عداد وادارة االمتحانات ا "،،المعنونة1/1/1212 السبت  ،معهد تكنولوجيا ،الجامعة التقنية الوسطى يوم

 ،المحاضر رؤى علي .  Google Classroomااللكترونية من خالل منصة 
علومات للتعليم االلكتروني ملفريق تكنولوجيا ال العاشرةة العمل شحاصلة على شهادة حضور في ور  -229

لتعليم االلكتروني "ادارة الخزن في ا،المعنونة5/1/1212،معهد تكنولوجيا ،الجامعة التقنية الوسطى يوم 
 ،المحاضر انعام عبد هللا. Google Driveباستخدام منصة 

والتغذية الراجعة لتحسين   Question Bankحاصلة على شهادة حضور في الورشة المعنونة"اعداد -212
" ،الورشة الحادية عشر لفريق تكنولوجيا النعلومات Google Formsاساليب التعليم االلكتروني باستخدام 

،المحاضر المهندس حيدر نبيل 6/1/1212تعليم االلكتروني ،معهد تكنولوجيا ،الجامعة التقنية الوسطى،لل
 جلو.
علومات للتعليم ملفريق تكنولوجيا الة العمل الثانية عشر شحاصلة على شهادة حضور في ور -212

عداد المحاضرة التفاعلية ،المعنونة"ا 9/1/1212يوم  االلكتروني ،معهد تكنولوجيا ،الجامعة التقنية الوسطى
 ،المحاضر د.علي ياسر جابر."Google Slideلكتروني باستخدام لنظام التعليم اال

الخيال  نحاصلة على شهادة مشاركة في ورشة العمل "كورونا الرعب الذي يجتاح العالم "ضرب م-211
عارف ليم المستمر ،كلية المالتعوالواقع معا"،التي اقامها قسم تقنيات المختبرات الطبية وبالتعاون مع وحدة 

 . 9/1/1212الجامعة ،
، جمعية 9/1/1212"،الخميس اسس بناء االسرةعنونة"على شهادة حضور في المحاضرة الم حاصلة-212

 شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
 ات العليا :*االشراف على رسائل واطاريح الدراس

 لغاية االن  اشرفت على عدد كبير من الرسائل واالطاريح-
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 *مناقشة الرسائل واالطاريح:
 مناقشة عدد كبير من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه من جميع جامعات العراق لغاية االن-

 *تقييم البحوث والرسائل واالطاريح
 قدمة للنشر  وللترقية العلمية من كافة جامعات العراقتقييم عدد كبير من بحوث الترقية والبحوث الم-2

 .لغاية االن
 .لغاية االن وخارجها تقييم عدد كبير من  رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه من كافة جامعات العراق-1
من  تقييم عدد كبير من البحوث المشاركة في المؤتمر الدولي للغة العربية /االمارات العربية المتحدة-2

 االنلغاية  1226
 .1229،جامعة البلقاء/عمان المقدمة للترقية العلمية تقييم عدد كبير من البحوث -1
والمركز القومي للبحوث،فلسطين ،مجلة علمية  م بحوث في المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاثيتقي-5

على معامل الدولية في باريس وحاصلة  issnمحكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومرخصة من شبكة 
 .لغاية االن،التأثير

يم بحوث في مجلة العربي للدراسات االعالمية التي تصدر عن المركز العربي لالبحاث والدراسات يتق-6
 .لغاية االن، االعالمية،فلسطين،مجلة علمية  دولية محكمة

ة للعلوم من جامعة الموصل /كلية التربي تقييم عدد كبير من البحوث المقدمة للترقية العلمية -9
 .1212، 1229االنسانية

تصدر عن المركز الديمقراطي  مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنيةتقييم عدد من بحوث النشر  -0
 1212و1229،ألمانيا -برلين العربي

 *كتب الشكر والتقدير:
المجمع ورئيس  همومعاونيحاصلة على عدد كبير من كتب الشكر والتقدير من لدن عمداء الكليات -2

 .لغاية االن عدة العلمي لسنوات
شهادة شكر وتقدير من لدن رئيس جامعة قناة السويس /مصر،ومدير مركز تحقيق المخطوطات في -1

 .1229،جامعة قناة السويس في مصر
لفوزي بالمرتبة الثانية في مسابقة منصة اريد شكر وتقدير من االمانة العامة لمنصة اريد بمناسبة -2

 12296هجرية لعام  2112ى علمي هادف في شهر رمضان لصناعة محتو 
المؤتمر الدولي االول للصحة النفسية وتنمية االسرة والمجتمع تحت شعار )معا شكر وتقدير من ادارة -1

 . 0/1229/ 11مركز التعليم المدني يوم السبت –نحو االرتقاء(،الذي انعقد في االسكندرية 
، 1222عربي االفريقي للتدريب والتنمية في اطار االستراتيجية االممية المنتدى الشكر وتقدير من ادارة -5

 .11/0/1229القاهرة،
 12296شكر وتقدير من لدن عميد كلية التربية للبنات /جامعة االنبار  -6
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 12296شكر وتقدير من لدن عميد كلية االداب /جامعة االنبار ،-9
نظمته مؤسسة قيين لمشاركتي في الملتقى العلمي الذي شكر وتقدير من النقابة العامة للمدربين العرا-0

 -22-21ة للمدربين العراقيينالعراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالسشارات برعاية النقابة العام
 بعنوان التعليم من اجل مستقبل مستدام.،1229

ينا للجهود المبذولة في تنفيذ دورة اعداد شكر وتقدير من مدير مركز التعليم المستمر،جامعة بغداد،تثم-9
 21/21/12296-0المدربين للمدة من 

للمساهمة في التدريس الصيفي المكثف  للعام الدراسي  1212شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد -22
1220-12296 
 1212عدد من كتب الشكر والتقدير من لدن عميد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية -22
 1212شكر وتقدير من لدن عميد كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة كربالء  -21
 12126شكر وتقدير من لدن عميد كلية االداب /جامعة بغداد  -22
شكر وتقدير للمشاركة في المؤتمر الدول للمرأة القيادية،ببحث عنوانه)القيادة النسائية في مراحل التحول  -21

وبرعاية اكاديمية  12/1/1212ة واثرها في نهضة االمم(،الذي عقد في القاهرة يوم المجتمعي لالمة العربي
 اشراقة للتدريب ومركز الراسر االمريكي ومؤسسة زون للتدريب واكاديمية شمس االمل واكاديمية بداية حياة.

ولة في توزيع ر  من لدن عميدة كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية،للجهود المبذيشكر وتقد -25
 12126الكمامات والقفازات الطبية للكلية،

شهادة شكر وتقدير من اكاديمية السالم في المانيا ،اتحاد االخوة والسالم العالمي،على الجهود والنشا  -26
المتميز والمشاركة االيجابية والفعالة في نشر فكر وثقافة المحبة والسالم والتسامح والتآخي والقيم االنسانية 

لنبيلة بين جميع مكونات المجتمع وزرع روح الحوار وااللفة والعيش المشترك وتقبل االخر واالرتقاء بنشا  ا
 .1212وعمل االكاديمية،

كلية التربية  *المواد الدراسية التي درستها  لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعة بغداد
 : االنولغاية  2002من عام رى فضال عن جامعات اخ ابن رشد قسم التاريخ

 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ تاريخ العرب قبل االسالم)المرحلة االولى(-2
 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ تاريخ الدولة العربية في االندلس)المرحلة الثانية(-1
 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ رابعة(تاريخ انتشار االسالم في افريقية)المرحلة ال-2
 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ تاريخ مدينة بغداد )المرحلة الرابعة(-1
 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ هـ)المرحلة الثالثة(221-221تاريخ العصر العباسي -5
جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم  هـ) المرحلة الرابعة(656-221خرتاريخ العصر العباسي المتأ-6

 .لغاية االن  التاريخ
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جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم  تاريخ الحضارة العربية االسالمية)الماجستير /تاريخ اسالمي(-9
 التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد  تاريخ المغرب العربي خالل العصر االموي)الماجستير /تاريخ اسالمي(-0
 قسم التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد  المؤسسات االقتصادية خالل العصر االموي)ماجستير/تاريخ اسالمي(-9
 قسم التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية ابن  تاريخ الخليج العربي خالل العصور االسالمية )دكتوراه /تاريخ اسالمي(-22
 سم التاريخرشد ق
جامعة بغداد كلية التربية ابن  تاريخ المشرق االسالمي خالل العصر االموي)ماجستير /تاريخ اسالمي(-22

 رشد قسم التاريخ
جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم  االوربية)ماجستير /تاريخ اسالمي( -تاريخ العالقات العربية-21

 التاريخ
جامعة بغداد كلية التربية  االن،لغاية ولة االيلخانية)دكتوراه /تاريخ اسالمي(دراسات في تاريخ المغول والد-22

 ابن رشد قسم التاريخ
جامعة بغداد كلية التربية  1220.لغاية انتشار االسالم في شبه القارة الهندية) دكتوراه /تاريخ اسالمي(-21

 .ابن رشد قسم التاريخ
 .1212-1229رحلة الرابعة االمارات والدويالت االسالمية للمتاريخ -25
 للمرحلة االولى 1221درست في الجامعة المستنصرية كلية التربية مادة حقوق انسان -26
درست في الجامعة العراقية كلية االداب مادة العالقات العربية االوربية خالل العصر العباسي لمرحلة -29

 .1225الماجستير عام 
 :الدولية العلمية والملتقيات *رئاسة المؤتمرات

رئيس المؤتمر العلمي الدولي الثالثون )نحو رؤية مستقبلية في دعم وتطوير واثراء العملية -2
الذي نظمته مركز التنمية للدراسات والتدريب  التعليمية(،تحت شعار"مستمرون من اجل مستقبل ابنائنا"

اني للتدريب واالستشارات ،يوم السبت ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلم
25/21/1220. 
(،تحت اتجاهات حديثة في تطوير البرامج التدريبية) الثالث والثالثون رئيس المؤتمر العلمي الدولي  -1

" الذي نظمته مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية التدريب لتحقيق التطويرشعار"
 .9/1/1229يوم السبت  عقدالذي  ماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،ومنظمة االعت
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(،تحت تنشئة الطفل في ظل المتغيرات المعاصرةالثالثون ) الرابع و رئيس المؤتمر العلمي الدولي -2
اد الدولي والبورد " الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماطفالنا امانة في اعناقناشعار"

 .12/1/1229 ،الذي عقد يومااللماني للتدريب واالستشارات
(،تحت التربية والتعليم من اجل التنمية المستدامةالثالثون ) الخامس و رئيس المؤتمر العلمي الدولي -1

ماد الدولي " الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتالتعليم من اجل مستقبل مستدامشعار"
 .9/2/1229والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ، 

المشكالت االجتماعية ومعالجتها برؤية علمية الثالثون )السادس و  رئيس المؤتمر العلمي الدولي  -5
" الذي نظمته مؤسسة العراقة المشكالت االجتماعية والقضايا المجتمعية المعاصرة(،تحت شعار"تطبيقية

 .22/2/1229 مية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،للثقافة والتن
(،تحت المرأة طاقات متجددة لنهضة المجتمعالثالثون ) السابع و رئيس المؤتمر العلمي الدولي -6

والبورد " الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي المرأة شريان الحياةشعار"
 .22/1/1229 االلماني للتدريب واالستشارات ،

رئيس المؤتمر العلمي الدولي الرابع واالربعون )االتجاهات الحديثة في العلوم االنسانية واالجتماعية(  -9
الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  تحت شعار )العلوم االنسانية واالجتماعية نحو تعليم متطور(،

 16/22/12296،العتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشاراتومنظمة ا
صرير اقالمنا نتاج لعقولنا وافكارنا(،تحت شعار)علماء الخامس واالربعون )العلمي الدولي رئيس المؤتمر -0

ورد ، الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبالعراق في خدمة المجتمع(
 .26/22/1229االلماني للتدريب واالستشارات،

)التنمية البشرية والقضايا المعاصرة(،تحت شعار)نهضة واالربعون  السادسرئيس المؤتمر العلمي الدولي  -9
الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد  شاملة لتنمية بشرية مستدامة(،

 22/22/12296،ريب واالستشاراتااللماني للتد
اسهام البحث العلمي في حل المشكالت ومواجهة واالربعون) الثامنرئيس المؤتمر العلمي الدولي  -22

(، الذي نظمته المشكالت االجتماعية والتفك  االسري ..تحديات ورؤى ومعالجاتر)ا(،تحت شعالتحديات
لدولي والبورد االلماني للتدريب مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد ا

 .10/21/1229واالستشارات،
الملتقى العلمي الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالسشارات رئيس   -22

 .بعنوان التعليم من اجل مستقبل مستدام.1229 -22-21برعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين
الملتقى العلمي الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالسشارات رئيس  -21

 )االصالح في مجال التربية والتعليم(. .بعنوان1229 -22-1نقابة العامة للمدربين العراقيينبرعاية ال
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لعلمي في حل المشكالت رئيس المؤتمر العلمي الدولي الثامن واالربعون تحت شعار"اسهام البحث ا-22
الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني  ومواجهة التحديات"،

وبعنوان"المشكالت االجتماعية والتفك  االسري ..تحديات ورؤى ومعالجات"،السبت للتدريب واالستشارات،
15/2/12126 
"العمل التطوعي والتنمية المجتمعية واالربعون تحت شعار التاسع رئيس المؤتمر العلمي الدولي -21

البورد االلماني والنقابة العامة للمدربين العراقيين و  الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية المستدامة"
 11/1/12126وبعنوان"نحو استراتيجية وطنية لتنمية العمل التطوعي في العراق،السبت للتدريب واالستشارات،

رئيس المؤتمر العلمي الدولي الخمسين تحت شعار"المرأة ريادة وتميز" الذي نظمته مؤسسة العراقة -25
للثقافة والتنمية والنقابة العامة للمدربين العراقيين والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،بعنوان " المرأة 

 .9/2/1212تجليات الحاضر وتطلعات المستقبل"،السبت 
 :واالتحادات المحلية والدولية ية الجمعيات*عضو 

 /العراقعضو رابطة التدريسيين العراقيين-2
 االتحاد الدولي لمجلس اللغة العربية /دبي /االمارات العربية المتحدةفي عضو -1
 /العراق للتنمية والثقافة والعلوم االجتماعية  االتحاد الدولي للمؤرخينفي عضو  -2
 اة للتراث والحضارة /العراق /وزارة التعليم العالي والبحث العلميجمعية المشك عضو في -1
 .عضو نقابة االكاديميين العراقيين -5
 /العراق  مؤسسة العراقة للثقافة والتنميةعضو في -6
 .1229عضو في المنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية ،مصر،-9
 .1212ين،الواليات االمتحدة االمريكية،ميشغان،عضو في جمعية النهرين الدولية للعلماء العراقي -0
 12126مركز الصباح للتعليم والدراسات الحضارية واالستراتيجية ،فرنسا،عضو في  -9
 .1212عضو في المجموعة العربية من اجل السالم والتعايش السلمي ،مصر،-22

 *المناصب االدارية: 
 نائب رئيس النقابة العامة للمدربين العراقيين. -2
مدير تحرير لمجلة الدراسات االستراتيجية والعالقات الدولية ،تصدر عن المركز العربي لالبحاث  -1

 .1229والدراسات االعالمية،فلسطين،
رئيس تحرير مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،هي احدى مجالت المجلة العربية للعلوم ونشر  -2

 .1229االبحاث الفرعية المتخصصة ،فلسطين،
دير تحرير مجلة االصباح للعلوم االنسانية والفكر والسياسية والمجتمع،مركز الصباح للتعليم والدراسات م-1

 .1212الحضارية واالستراتيجية ،فرنسا،
 الخبرات المهنية :*
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من منظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب  حاصلة على هوية مدرب دوليمدرب دولي -2
 .العراقة للثقافة والتنمية ،ومؤسسة Consulting and Training  German Boardواالستشارات 

 1229 مؤسسة العراقة للثقافة والتنميةحاصلة على شهادة خبير التدريب المعتمد من -1
 1229 التدريب المعتمد من مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مستشارحاصلة على شهادة  -2
 

 :TOT ناعداد المدربي *مدرب دورات
على وفق االتجاهات الحديثة في التدريب  tot محاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين-2

 .9/22/1229لغاية  16/22يوما التي اقامتها النقابة العامة للمدربين العراقيين للمدة من  25ولمد 
تجاهات الحديثة في التدريب على وفق اال tot  محاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين -1

 .9/21/1229 -12/22من  ةللمديوما التي اقامتها النقابة العامة للمدربين العراقيين  25 ةولمد
على وفق االتجاهات الحديثة في التدريب  tot محاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين -2

 .10/21/1229 -21/21ين العراقيين للمدة من يوما التي اقامتها النقابة العامة للمدرب 25 ةولمد
-0مركز التعليم المستمر،جامعة بغداد، للمدة من التي اقيمت في  tot محاضرة في دورة اعداد المدربين  -1
 بالتعاون مع مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والنقابة العامة للمدربين العراقيين. 21/21/1229
التي اقامتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  totترف دورة اعداد المدربين في دورة المدرب المحمحاضرة -5

 22/2/12126الى  6/2/1212 والنقابة العامة للمدربين العراقيين للمدة من
مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية التي اقامتها  totمحاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين  -6
 19/2/12126الى  11/2/1212 للمدربين العراقيين للمدة من النقابة العامةو 
التي اقامتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  totمحاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين  -9

 21/1/12126الى  9/1/1212والنقابة العامة للمدربين العراقيين للمدة من
ي اقامتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والنقابة العامة للمدربين الت محاضرة في دورة الخبير الدولي-0

 .10/2/1212الى  22/2/1212 العراقيين للمدة
 شهادات تميز:*
 12296حاصلة على شهادة التميز واالبداع الفخرية من منظمة العقول الشابة، ليبيا، -2
دارة المركز العربي لالبحاث والدراسات ،من قبل ا1212حاصلة على شهادة شخصية العام العلمية لعام -1

 12126االعالمية ،فلسطين،
من قبل  1212حاصلة على شهادة افضل الشخصيات االنسانية لرؤية منهجية المرأة العربية لعام -2

 ،مصر.1212االكاديمية الدولية للدراسات والعلوم االنسانية بالتعاون مع الدولية لريادة االعمال ودعم المرأة،
االبداع والتميز تثمينا للجهود المبذولة في اعداد البرامج التدريبية والتنموية المختلفة  صلة على شهادةحا -1

 .1212،االتحاد العام  لنقابات العمال ،النقابة العامة للمدربين العراقيين،
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فهوم السالم جهود المبذولة في مجال العلم والثقافة ونشر االنسانية ومللحاصلة على شهادة شرفية عليا -5
 .1212والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ،منتدى ربي مالذي ،مصر،

حاصلة على شهادة الوفاء ،المنتدى الثقافي الدولي لالنسانية واالبداع ،بمناسبة اليوم العالمي لغيد االم -6
 .1212صر ،نظير االعمال االنسانية في كافة المجتمعات والعالم ولكوني من اهل العطاء والوفاء،م

ادي في الوطن العربي والعمل الفاعل في يلوطن العربي ،للدور القا حاصلة على شهادة المرأة القيادية في-9
  .1212نشر ثقافة السالم والتعايش السلمي،من المجموعة العربية من اجل السالم والتعايش السلمي،مصر،

 *لقب السفير:
مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والنقابة العامة  ، 1212حقوق االنسان لعام  ةحاصلة على لقب سفير -2

والبورد العربي للتدريب واالستشارات ،والمنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية تثمينا لما  للمدربين العراقيين
 قدمته في اعالء شأن حقوق االنسان ودعم الطبقة الكادحة بالمستلزمات الغذائية والعالجية في مرحلة حضر

 التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا في جمهورية العراق .
العراق من المنظمة العالمية للسالم واالمل من اجل –حاصلة على لقب سفيرة االمل والسالم العالمي -1

االنسان واالوطان للمشاركة في الحملة التحسيسية العالمية لنر ثقافة السالم وقيم التسامح والمحبة والرحمة 
 .1212نسانية الكونية،المملكة المغربية الشريفة ،واالخوة اال

 *المشاركات الخارجية:
 google scholar كوكل سكولر -2

http://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=YMmKahsAAAAJ  
 researchgate ريسيرج كيت -1

Taai-https://www.researchgate.net/profile/Drsuaad_Al 
 linkdinلينكد ان -2

223874162-taai-al-suaad-rd-https://www.linkedin.com/in/prof 
 orcidيد كاور -1

4339-8981-0002-https://orcid.org/0000  
 mendeleyمندلي -5

taai-al-rofdrsuaadhttps://www.mendeley.com/profiles/p 
 منصة اريد -6
-4a54-f9b0-LY/ApplicationUsers/Details/59a5eaaf-https://portal.arid.my/ar

b8d192353c34-9e48 
9-publons 

taai-al-https://publons.com/researcher/1721704/profdrsuaad/ 

http://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=YMmKahsAAAAJ
http://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=YMmKahsAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Drsuaad_Al-Taai
https://www.researchgate.net/profile/Drsuaad_Al-Taai
https://www.linkedin.com/in/prof-dr-suaad-al-taai-223874162
https://www.linkedin.com/in/prof-dr-suaad-al-taai-223874162
https://orcid.org/0000-0002-8981-4339
https://orcid.org/0000-0002-8981-4339
https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai
https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/59a5eaaf-f9b0-4a54-9e48-b8d192353c34
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/59a5eaaf-f9b0-4a54-9e48-b8d192353c34
https://publons.com/researcher/1721704/profdrsuaad-al-taai/
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