
 

 ذكزٕس يشزبق كبظى عبكٕلهانضٛشح انزارٛخ ن      

 انزشثٛخ اثٍ سشذ نهعهٕو االَضبَٛخكهٛخ   –جبيعخ ثغذاد  
 

 

 انًعهٕيبد انعبيخأٔال : 

 انذكزٕس يشزبق كبظى عبكٕل يبضٙ انًٛبحٙ   ـىـــــــــاالصــ

 8691ٔاصط  /   ٕالدحربسٚخ انيحم ٔ 

 6189/  8/  7  بربسٚخ انحظٕل عهٛٓ أُصزبر   انًشرجخ انعهًٛخ

/  انزخظض انذلٛك ربسٚخ   انعبو ضــانزـخـظ

 انًضبق انجحضٙ
 فكش إصاليٙ/ ربسٚخ إصاليٙ  

 رذسٚضٙ  خـــــانٕظٛف

 َضبَٛخ / جبيعخ ثغذادنهعهٕو اإل( اثٍ سشذ)لضى انزبسٚخ / كهٛخ انزشثٛخ   انعًميحم عُٕاٌ 

 انهغخ انعشثٛخ   انهغبد انزٙ ٚجٛذْب

 /  انٓبرف انُمبل

 انجشٚذ االنكزشَٔٙ

  17618611910 – 17788011690  

Mushtaq.Kadhim@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

 

  : انًؤْالد انعهًٛخ  صبَٛب

 انجكهٕسٕٚس

 انضُخ انمضى   انكهٛخ انجبيعخ

 جبيعخ انجظشح
 

 1991-1991 لضى انزبسٚخ كهٛخ انزشثٛخ

 ًبجضزٛشان
 انضُخ انمضى   انكهٛخ انجبيعخ

 جبيعخ ثغذاد
 

انزشثٛخ نهعهٕو االَضبَٛخ / أثٍ  كهٛخ

  سشذ
 6111 لضى انزبسٚخ

عُٕاٌ انشصبنخ 

 ثبنهغخ انعشثٛخ

 انحٛبح االلزظبدٚخ ٔاالجزًبعٛخ فٙ يذُٚخ يشاكش خالل عظش انًٕحذٍٚ 

 و 8674-8841ْـ / 046-991

عُٕاٌ انشصبنخ 

 ثبنهغخ االَكهٛزٚخ

The Economical and social life in Marrakesh city during AL- 

Muwahdeen Age 
  1148- 1274 A.D /542- 668 A.H 

 خبشع عٛبدِ انًعبضٛذ٘ .دا اصى انًششف

 ذكزٕساِان
 انضُخ انمضى   انكهٛخ انجبيعخ

 جبيعخ ثغذاد

 
 كهٛخ االداة

 
 لضى انزبسٚخ

6119 
 



 رطشٔحخعُٕاٌ األ

 ثبنهغخ انعشثٛخ

 نحشكخ انفكشٚخ فٙ يظش فٙ انعظش االٕٚثٙ ا

 و8601-8878ْـ / 097-941

 رطشٔحخعُٕاٌ األ

 ثبنهغخ االَكهٛزٚخ
The Intellectual Movement in Egypt in the Ayyubide Age 

567-648 A.H / 1171-1250 A.D 

 اصى انًششف
 ا.د يشرضٗ حضٍ انُمٛت

 

 

 ٙ: انزذسط انٕظٛف صبنضب

 انٗ -يٍ /  انفزشح انجٓخ انٕظٛفخ د 

 يذسس يضبعذ 8
لضى انزبسٚخ / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / جبيعخ ثغذاد

6118 – 6119 

 

 

 يذسس  6
لضى انزبسٚخ / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / جبيعخ ثغذاد

6119 – 6116 

 

 

 أصزبر يضبعذ 9
انزشثٛخ )اثٍ سشذ(  لضى انزبسٚخ / كهٛخ

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / جبيعخ ثغذاد
6116 – 6189  

 أصزبر 4
انزشثٛخ )اثٍ سشذ(  لضى انزبسٚخ / كهٛخ

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / جبيعخ ثغذاد
6189  

 

 

 انُشبرط انعهًٙ: ساثعبً 

 

 رفبطٛم انُشش   عُٕاٌ انجحش د

8 
 يظش فٙ انزعهًٛٛخ نهعًهّٛ االصبصٛخ انًشركزاد

 االٕٚثٙ انعظش فٙ
 يشزشن

 د. يشزبق كبظى

 د. آالء حًبد

 اٜداة كهٛخ يجهخ

 جبيعخ ثغذاد 

 و6111 ، (16) انعذد

6 

 خهذٌٔ اثٍ فكش فٙ ٔاالدٚبٌ انعمبئذ ربسٚخ

 انزسادشزٛخ ، انًضٛحٛخ،  انٕٛٓدٚخ انذٚبَخ/

 إًَرجبً ،

  يُفشد

 فٙ ساصبدد يجهخ

 ٔاالصبس انزبسٚخ

 و6116 ، (80)انعذد

9 
، االٕٚثٙ انعظش فٙ يظش فٙ انظجٛبٌ رعهٛى

 ربسٚخٛخ دساصخ
  يُفشد

 انذساصبد يجهخ

 انجبيعخ – انزبسٚخٛخ

 (9)انعذد انًضزُظشٚخ

 و6116 ،
 

4 

أصش انًزظٕفّ ٔانًؤسخٍٛ ٔاألُدثبء 

انُٛضبثٕسٍٚٛ فٙ ثغذاد يٍ انمشٌ انضبنش 

ٔحزٗ َٓبٚخ انمشٌ انضبدس انٓجش٘ / 

 .دساصخ ربسٚخٛخ

 يشزشن
 د. جًٛم يُبد٘

 د. يشزبق كبظى
 انضبَٙ

داة يجهخ كهٛخ اٜ

جبيعخ ثغذاد / انعذد 

(810)6189 

يجهخ دساصبد  فٙ  األٔل د. يشزبق كبظى يضزم  –يشزشن   (االسشبد)سد انشٛخ انًفٛذ فٙ كزبثّ يٕا 0



عضًبٌ يحًذ  سصبنخ يبجضزٛش

 حضٍٛ

انزبسٚخ ٔاالصبس / 

 6184 (96)انعذد 

9 

االصٓبيبد انعهًٛخ االصشح آل انزكٙ 

ثذيشك فٙ انمشٍَٛ انضبدس ٔانضبثع 

 انٓجشٍٚٛ

   يُفشد

يجهخ االصزبر / كهٛخ 

انزشثٛخ اثٍ سشذ 

االَضبَٛخ /  عهٕونه

 (680)انعذد 

6180 

7 

اصشح آل انزكٙ ٔدٔسْب فٙ انمضبء 

ٔاالداسح ثذيشك فٙ انمشٍَٛٛ انضبدس 

 ٔانضبثع انٓجشٍٚٛ

   يُفشد

يجهخ دٚبنٗ نهجحٕس 

انعذد   / االَضبَٛخ

(91) 6180 

1 
صٛف انذٍٚ االيذ٘ ٔيحُخ انفهضفّ 

 ٔانًُطك فٙ انعظش االٕٚثٙ
   يُفشد

داة انكٕفخ / آيجهخ 

جبيعخ انكٕفخ / 

 6189 ( 69انعذد )

6 
ٔالعخ انُظبسٖ فٙ انمبْشح عبو 

 و(8918 / ْـ711)
   / اصشائٙ زشنشي

س ثحٕ يشكزيجهخ 

نششق األٔصط ا

 6187انمبْشح/

 خبص(عذد )

81 

يحٍ انعهًبء ثًظش فٙ انعظش انًًهٕكٙ 

 ثُذ األعز ثٍ ارمٙ انذٍٚ 

 و( إًَٔرجبً 8660ْـ/960)د: 

   يُفشد / اصشائٙ

يجهخ حٕنٛبد كهٛخ 

اٜداة جبيعخ عٍٛ 

( 49ًجهذ )شًش ان

6181 
 

 

 

 

 انجٕٓد انزذسٚضٛخ : خبيضبً 
 

 انجبيعخ / انكهٛخ / انمضى انًشحهخ أصى انًبدح انذساصٛخ د

 انًشحهخ األٔنٗ ربسٚخ انضٛشح انُجٕٚخ ٔانخالفخ انشاشذح 8
)اثٍ سشذ ( جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

 انًشحهخ انضبَٛخ ربسٚخ انذٔنخ انعشثٛخ فٙ انعظش األيٕ٘ 6
جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

 انًشحهخ انضبَٛخ انزبسٚخ انضبصبَٙ ٔانجٛزَطٙ 9
جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

 انًشحهخ انضبنضخ خفهضفخ انزبسٚ 4
جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

0 
ربسٚخ انذٔنخ انعشثٛخ فٙ انعظش انعجبصٙ 

 األٔل
 انًشحهخ انضبنضخ

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

9 
ربسٚخ انذٔنخ انعشثٛخ فٙ انعظٕس 

 ٛبصٛخ انًزأخشحانض
 انًشحهخ انشاثعخ

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

7 
دساصبد فٙ ربسٚخ يظش فٙ انعظشٍٚ 

 األٕٚثٙ ٔانًًهٕكٙ 
 يبجضزٛش ربسٚخ إصاليٙ

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ



 يبجضزٛش ربسٚخ إصاليٙ دساصبد فٙ ربسٚخ أْم انجٛذ  1
جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

 دكزٕساِ ربسٚخ اصاليٙ انًمبٔيخ انعشثٛخ نهغزٔ انظهٛجٙ 6
جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ
 

  شبرطبد اٜخشٖانُ: بً دصصب
 

 انجبيعخ / انكهٛخ / انمضى عُٕاٌ انُشبرط د

  أوالً : عضوية اللجان 

 انهجُخ اإليزحبَٛخ فٙ لضى انزبسٚخ 8
د / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( جبيعخ ثغذا

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

6 
 فٙ لضى انزبسٚخ انهجُخ اإلجزًبعٛخ

 

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ 

 

 

9 

فٙ  نجُخ انًؤرًشاد ٔانُذٔاد  

 لضى انزبسٚخ

 

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

4 

نجُخ يُبلشخ ثحٕس انزخشط نطهجخ 

 فٙ لضى انزبسٚخ انًشحهخ انشاثعخ

 

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

0 
  فٙ لضى انزبسٚخ انهجُخ انضمبفٛخ

 

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

9 

 نجُخ رظحٛح دفبرش اإليزحبٌ

انعهٛب فٙ  انزُبفضٙ نطهجخ انذساصبد

 لضى انزبسٚخ

 

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

7 
نجُخ اصزالل انجحٕس ٔانشصبئم فٙ 

 6180ساصٙ لضى انزبسٚخ نهعبو انذ

 /6189 

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

1 
انهجُخ انعهًٛخ انًكهفخ ثٕضع 

يمزشحبد انًٕاد انعهًٛخ نهذساصخ 

 انفظهٛخ فٙ انزبسٚخ االصاليٙ

خ )اثٍ سشذ ( جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛ

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

  صبًَٛب : انًؤرًشاد انعهًٛخ  

6 

المؤتمر الدولي الثاني المشترك 

لكليتي التربية ابن رشد وكلية 

 التربية للبنات /جامعه بغداد

)ابن جامعة بغداد / كليتي التربية 

للعلوم اإلنسانية / وكلية رشد( 

 بنات / قسم التاريخالتربية لل



81 
الثالث لكلية العلمي الدولي المؤتمر 

  للعلوم اإلنسانية( ابن رشد) التربية

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ 

سشذ ( نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى 

  انزبسٚخ

88 

المشترك  رابعالمؤتمر الدولي ال

لكليتي التربية ابن رشد وكلية 

 التربية للبنات /جامعه بغداد

)ابن جامعة بغداد / كليتي التربية 

 للعلوم اإلنسانيةرشد( 

86 

المشترك  خامسالمؤتمر الدولي ال

لكليتي التربية ابن رشد وكلية 

 التربية للبنات /جامعه بغداد

)ابن جامعة بغداد / كليتي التربية 

 للعلوم اإلنسانيةرشد( 

 

  

 

ثالًثا : الندوات والورش 

 نقاشيةوالحلقات ال

 

8 
عجذانعزٚز )انُذٔح انفكشٚخ انًعَُٕخ 

 (ًانذٔس٘ .... يؤسخبً ٔيفكشا

 أُقيمت بالتعاون  مع بيت الحكمة

 بيت الحكمة / بغداد

6 

المرحوم الندوة الفكرية المعنونة ) 

األُستاذ الدكتور حسين علي 

، أُقيمت ( الدقوقي باحثاً ومؤرخاً 

 بالتعاون مع بيت الحكمة

 دبيت الحكمة / بغدا

9 

تعريفية بمشروع  عمل ورشة

رسائل التنمية ، أُقيمت بالتعاون 

مع مؤسسة آفاق اإلبداع للتدريب 

والتنمية البشرية والتطوير 

 اإلداري.

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

4 

الندوة الفكرية المعنونة  ) اإلمام 

( والحوار عليه السالمالصادق )

  (بين الطوائف واآلديان 

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

0 

التي أُقيمت في قسم  عملالورشة 

تطوير مجلة التاريخ من أجل 

 ) كلية التربية / ابن رشد ( األُستاذ

انزشثٛخ )اثٍ سشذ (  جبيعخ ثغذاد / كهٛخ

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ

7 

جهود الندوة الفكرية المعنونة  )
 (العراقيين في تحقيق المخطوطات

يمت بالتعاون مـــــع بيت ، أُق
 الحكمة.

 بيت الحكمة / بغداد

1 
الندوة الفكرية السنوية المعنونة  ) 

الدور اإلعالمي للسيدة زينب ) 

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 نهعهٕو اإلَضبَٛخ / لضى انزبسٚخ



 ( ليها السالم ( في واقعة الطف ع

6 

تاريخ الندوة الفكرية المعنونة )

المسألة الفقهية في النجف 

  (األشرف

جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ )اثٍ سشذ ( 

 لضى انزبسٚخ نهعهٕو اإلَضبَٛخ /

 

 

 

 

 

     انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ  أٔ انجًعٛبد أٔ انًؤصضبد انٓٛئبدعضٕٚخ  : بثعبً ص

8 
يشكز َششٚبد انعهٕو اإلَضبَٛخ 

 ٔاإلجزًبعٛخ

دثٙ / دٔنخ اإليبساد انعشثٛخ 

 انًزحذح
 -8/8/6189يٍ 

6 
عضٕ ْٛئخ انًحكًٍٛ نًجهخ انفٌُٕ 

 ٔاٜداة ٔعهٕو اإلَضبَٛبد

دثٙ / دٔنخ اإليبساد انعشثٛخ 

 انًزحذح
 -8/8/6189يٍ 

 

 

 

 انذٔساد: صبيُبً 
 

 انًالحظبد األيش اإلداس٘ ربسٚخٓب انذٔسح

 / 1/88/6111خثزبسٚ 6876انعذد  7/88/6111 - 61/81/6111 انزأْٛم انزشثٕ٘

كفبءح انحبصٕة 

 نهزشلٛبد انعهًٛخ 

 / 9/6/6116ثزبسٚخ  8806انعذد  6/6116/ 9 -  91/1/6116

 

 


