
 

 

 العمسيةالحاتية و  ةالديخ 
 

 مهجية فيرل صالح شاطي السهسهي    :       ـم ـــــــــاالســ
 المقب العمسي : استاذ

 0791محل وتاريخ الهالدة : بغجاد 
 الحالة االجتساعية : متدوجة

 ابن رشج لمعمهم االندانية/ قدم التاريخ –مكان العسل: جامعة بغجاد/ كمية التخبية 
 19910040070رقم السهبايل    r.historym.faisal@gmaild:البخيج االلكتخوني

 االسالميالتاريخ :    العام صــالتـخـر
 التاريخ الداساني والبدنظي:      التخرص الجقيق

 الحداب والجغخافية–الفمك –عشهان رسالة الساجدتيخ / معارف العخب قبل االسالم الظب 
 .م746-440عالقات الدياسية  الداسانية البيدنظية عشهان اطخوحة الجكتهراه /ال

 
 .أواًل : السؤهالت العمسية  

 التاريخ ةـــالكمي الجامعة الدرجة العمسية
 بكالهريهس

 
 9191/9111 التربية بغداد

9/7/9111 
 1001-1009 التربية بغداد الساجدتيخ

 هالجكتهرا 91/3/1001
 

 1007-1002 التربية بغداد
 9119-9191 معهد اعداد السعمسين بغداد /دبمهم عاليأخخى 

 ثانيًا : التجرج الهعيفي . 

 

 الى -الفترة من  الجهة الهظيفة ت
 9111-9119 وزارة التربية معمسة 9
 1002-1001 كمية التربية مدرس مداعد 1
 1099-1002 التربيةكمية  مدرس 3
 1099-1099 كمية التربية استاذ مداعد 1
 -1099 كمية التربية استاذ 5
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 ثالثًا : التجريذ الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )السعهد / الكمية(  الجهة ت
 -1002 بغدادجامعة  كمية التربية 1

 رابعًا : السقخرات الجراسية التى قست بتجريدها. 
 ةـــــالدش ادةـــــالس مـــالقد ت
 1009-1007 /بكمهريهس مرر القديمتاريخ  التاريخ 9
 1091-1009 /بكمهريهسريخ الداساني والبيزنطياالت ريخاالت 1
 1091-1091 /بكمهريهستاريخ العراق القديم  التاريخ 3
 1092-1091 التاريخ الداساني والبيزنطي/بكمهريهس التاريخ 1
 1099-1097 بل االسالمتاريخ العرب ق التاريخ 5
 1092-1091 تاريخ ايران القديم/ماجدتير قديم التاريخ 2
 1092-1091 تاريخ اليهنان والرومان/ماجدتير قديم التاريخ 7
 1099-1097 / ماجدتير قديمتاريخ العرب قبل االسالم  التاريخ 9

 :التي أشخف عميها( الخسائل  ،االطاريح  )خامدًا:  
 الدشــة- مـــالقد ةخسالال أو األطخوحة   اسم ت

في دويالت اليسن  والفنالعسارة  9
 القديم

 -في كمية التربية التاريخ /اطروحة
 الجامعة السدتشررية

1093-1092 

التشعيسات االدارية في الدولة  1
 ق.م339-550االخسيشية 

ابن –التاريخ /ماجدتير في كمية التربية 
 رشد

1091-1095 

ابن –التاريخ /ماجدتير في كمية التربية  السسمكة الهسطى 3
 رشد

1091-1095 

معاهر الترف في البالط  1
 لداسانياال

ابن –التاريخ /ماجدتير في كمية التربية 
 رشد

1095-1097 
اساطير الخمق والتكهين في مرر  5

 القديسة
ابن –التاريخ /ماجدتير في كمية التربية 

 رشد
1095-1097 

ابن –التاريخ /ماجدتير في كمية التربية  يميهساالمبراطهر ماركهس اور  2
 رشد

1095-1097 
 .السذخوعات البحثية فى مجال التخرص لخجمة  سادسًا:  

 الدشة الشذخ محل أسم البحث ت



 

 

 1005 مجمة االستاذ تدمر ولةد نعام الحكم في 0

 1005 االداب طبقات السجتسع الداساني 4

-112االحهال الزراعية في الدولة الداسانية  3
 م232

 1005 االداب
-ق.م711دراسة في تاريخ اسيا الرغرى الدياسي 1

 م71
مجمة الدراسات التاريخية/كمية 

 التربية االساسية
1090 

مجمة دراسات في التاريخ  التشعيسات العدكرية في الدولة الداسانية 5
 واالثار /كمية االداب

1099 
 1091 مجمة االستاذ حية في بالد فارس االنتذار واالضطهادالسدي 2
مجمة دراسات في التاريخ  حسمة االمبراطهر جهليان عمى العراق 7

 واالثار /كمية االثار
1093 

 1091 مجمة االستاذ الشعم التربهية والتعميسية في بالد فارس 9
 1091 الثاني السؤتسر الدولي ق.م997-100العالقات الرومانية الدمهقية  1

السسمكة الهسطى االسرة الحادي عذر دراسة في  90 
 الدياسيالهاقع 

 
 
 

 الدياسيالديا

 1095 110العدد  مجمة االستاذ

 1092 951مجمة االستاذ العدد  الدوواين السالية في الدولة االخسيشية 99
مديشة طروادة بين االسطهرة والهاقع التاريخي  91

 ج الكاعم جهاد الشهري مذتخك مع م.د. ميثم عب
مجمة االستاذ العدد الخاص 
بالسؤتسر العمسي الرابع لكمية 

 التربية بن رشد

1092 
المغة والكتابة في بالد فارس حتى نهاية العهد  93

 الداساني
مجمة جامعة خميج 

 فارس/بهشهر
1092 

العادات والتقاليد الستبعة في البالط السمكي  91
 الداساني

 1097 112لعدد مجمة االستاذ ا
اساطير التكهين ومذاهب الخمق في الديانة  95

 السررية القديسة
 1097 117مجمة االستاذ العدد 

 1097 12مجمة الرك العدد التعايش الدمسي الداساني البيزنطي 92 

اخبار ممهك فارس في كتاب االناباسيس لمسؤرخ  97
 ق.م(351-135او  130الكالسيكي زيشهفهن )

سات في التاريخ مجمة درا
 21واالثار العدد 

1097 

حزارة الهزبة االيرانية من االلف الخامس قبل  99
 ق.م550السيالد حتى نهاية العهد السيدي

مجمة كمية التربية /جامعة 
 19واسط العدد 

1097 

 معاهر الحزارة الفارسية من 91
 التعميم انسهذجا   -الكتابة  -المغة 

 

مجمة بحهث كمية االداب/ 
 903الجامعة السشهفية  العدد 

1099 
 
 
 

سياسة االمبراطهر ماركهس اوريميهس في االدارة  10
 والحكم

 1097 119مجمة االستاذ العدد 
 



 

 

السسارسات الطبية في مرر )عهد السسمكة  19
 انسهذجا( ق.م(1170 -3100)القديسة

 

 1091 مجمة كمية االداب

11 The Treasures of the Sassanid King 
Kisra Abruz (590-628AD) 
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 :نذاطات اخخى 

عن كمية  الرادرة  سجمة الفشهن واالداب وعمهم االندانياتل في الهيئة االستذاريةعزه -
 . التخبهية في األمارات العخبية الستحجة وتحجيجًا في مجيشة دبي لمعمهم األمارات

 حثةكبا السحمية والجولية خاتالسؤتس من عجد في شاركت-
حرمت خالل مديختي العمسية عمى العجيج من كتب الذكخ والتقجيخ تشهعت بين كتب شكخ من قبل وزيخ -

التعميم العالي واخخى من رئيذ جامعة بغجاد وايزا من عسجاء كمية التخبية ابن رشج ومن عسجاء بعض 
 .جامعات العخاق 

ابن رشج وقدم التاريخ والجورات التي  –الجورات التاهيمية: اشتخكت في الجورات التي اقستها كمية التخبية 
 ابن سيشا / جامعة بغجاد-رشحت لها من قبل الكمية لجورات مخكد الحاسبات

 
 


