
                             السیرة العلمیة

 

 االسم :اخالص أمانة ماهي1.

 الشهادة الحاصلة علیها :  دكتوراه2.

 اللقب العلمي: مدرس3.

قسم4. / االنسانیة للعلوم رشد ابن التربیة كلیة ـــ بغداد جامعة : العمل               عنوان

  التاریخ

  الجنسیة : عراقیة5.

   التخصص العام : تاریخ6.

الحیاةاالجتماعیة7. : الماجستیر رسالة عنوان اسالمي تاریخ الدقیق:          التخصص

  في منطقه حوض نهرالفولغا (الخزر والبلغار)

العامه8. وحیاتهم اصولهم /السالف الصقالبه : الدكتوراه اطروحة          عنوان

  منذظهورهم حتى نهایه القرن الخامس الهجري /الحادي عشر المیالدي

 نشرت عدد من البحوث العلمیة  في مجالت علمیه محكمه :9.

ومشاركتي10. باإلضافة بغدادو جامعة في كثیرة مؤتمرات في ساهمت           

ومؤلفاته امین (حسین ب المعنونه الماجستیر رساله مناقشة في           كعضومناقش

 وانجازاته في تاریخ الحضارةالعربیة االسالمیة) بتاریخ ٢٠١٩/١٢/٢١

اوربا11. ٢تاریخ االسالمیه العربیه الحضاره :١تاریخ بتدریسها قمت التي           المواد

٥تاریخ االنسان ٤حقوق القدیم العراق ٣تاریخ العصورالوسطى         في

العمل:١ وورش الدورات .12 القدیم. العالم       حضارات

٢دوره االنسانیه رشدللعلوم ابن التربیه كلیه في الكردیة اللغه تعلیم            اساسیات

تدریبیه دورة ٣ االنسانیة للعلوم رشد ابن التربیة كلیة في العربیه اللغه              سالمه

غیر القسم الساتذه االنكلیزیه اللغة في التكلم مهاره لتحسین           تطویریه

الصفوف دوره ٤ اإلنسانیة للعلوم رشد ابن التربیة كلیه في            االختصاص

اإللكتروني. للتلعلیم سینا مركزابن بغداد جامعه في         االلكترونیه

٢لجنه ٢٠١٨/٢٠١٧ الدراسي للعام التاریخ لقسم اإلرشاد :١لجنه اللجان .13          

الصباحیه للدراستین العلمیه لالقسام الدرجات سجالت كتابة         اعاده

.٢٠١٨/١٢/١٨ ٣٠٧٤٠في المرقم     والمسائیةباالمرالجامعي

في مشاركه والندوات:١شهاده المؤتمرات في المشاركة شهادات .14        

ومشاركه تقدیر شهاده ٢ ٢٠١٨/٣/١٨ بتاریخ التاریخ قسم          المؤتمرالمنعقدفي

العربیه ودارالمخطوطات المقدسة الكاظمیة العتبه ومخطوطات دار مكتبه          من



المخطوط یوم بمناسبه بغداد جامعه في العلمي ومركزاحیاءالتراث القاهرة           في

والثقافه للتربیه العربیه المنظمة اقرته ٢٠١٨/٤/٤الذي بتاریخ         العربي

في (المراكزالتعلیمیه الموسومه العلمیه الندوه في مشاركه ٣شهادة          والعلوم.

للبنات التربیه كلیه العراقیه الجامعه قبل من والمقدمة عبرالعصور)           العراق

.15 .٢٠١٩/١١/٢١    بتاریخ

للعلوم رشد ابن التربیة السیدعمیدكلیه قبل من         شكروتقدیر:شكروتقدیرمقدم

وحضاره) تاریخ (الموصل الموسوم التاریخ المؤتمرالمنعقدبقسم في         االنسانیة

من شكروتقدیرمقدم .٢٠١٨/٣/١٨     بتاریخ

في الفاعل بغدادلالسهام جامعه في العربي العلمي التراث أحیاء مركز            رئیس

المحققه بالنصوص المعنیه العراقیه (المجالت المركزالموسومه ندوه         انجاح

 واثرها في التراث العلمي العربي بتاریخ ٢٠١٨/١١/٢٨.

 


