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 د.سْالف فيض هللا حسي :   ـن ـــــــــاالســ

      التاسيخ:     صــالتـخـص

 تذسيسية:      َ ــــــالْظيف

     أستار هساعذ   الذسجة العلوية :

 كلية التشبية / ابي سشذ للعلْم اإلًساًية:    عٌْاى العول

 

 

 .أّالً : الوؤُالت العلوية  

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة ةالدرجة العلمٌ

 بكالوريوس
 

 م6991 اآلداب  بغداد 

 م4002 اآلداب  بغداد  الماجستير

 هالدكتورا
 

 م4066 اآلداب  بغداد 

 

 ثاًياً : التذسج الْظيفي . 

 الى -الفترة هن  الجهت الىظيفت ث

وزارة التعلين العالي والبحث  هساعذ باحث 1

 العلوي 

 م1991-2001

 م 2002-2002 رئاست جاهعت ديالى  هذرس هساعذ  2

هذرس دكتىر وأستار هساعذ  3

 كتىر\

 م2012-2002 كليت التربيت ابن رشذ 



 

 

 

 

 

 

 

 :االطاسيح ، الشسائل ( التي أششف عليِا ): ثالثاً  
 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

6 
المستوى المعٌشً فً بغداد فً 

 العصر العباسً 
 قٌد االنجاز  التارٌخ 

4    

 

 التي شاسك فيِا.العلوية ّالٌذّات الوؤتوشات :  سابعاً  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
 المشاركة 
) بحث / 
بوستر 
 حضور(

 محلً  كلٌة التربٌة  -جامعة دٌالى  م 4002 دور الشٌوخ فً التارٌخ العباسً  1

مام السلمً فً نهج اإلالتعاٌش  4
 ادق علٌه السالم جعفر الص

 محلً  كلٌة اآلداب  -جامعة بغداد  م4009

 محلً  كلٌة اآلداب  -جامعة بغداد  م4061 بادة الجماعٌة للكرد الفٌلٌة اإل 3

 محلً  كلٌة اآلداب  -جامعة بغداد  م 4062 حقوق المرأة فً اإلسالم  2

المنهج التربوي عند اإلمام جعفر  2
 الصادق علٌه السالم 

كلٌة التربٌة ابن  -جامعة بغداد   م4061
 رشد 

 محلً 

موارد ومنهج ابن طاووس فً  1
كتابه فرحة الغري فً تعٌٌن قبر 

 اإلمام علً علٌه السالم 

كلٌة التربٌة ابن  -جامعة بغداد  م 4061
 رشد 

 دولً 

اإلدارة المالٌة فً عهد اإلمام علً  2
 علٌه السالم 

فة األمانة العامة لمسجد الكو م4061
 المعظم 

 دولً 

مدرسة اإلمام الصادق علٌه السالم  8
 فً العلوم العقلٌة

 دولً  العتبة الكاظمٌة المقدسة  م 4062

الدور التعلٌمً للمساجد مسجد  9
 البصرة نموذجاً 

كلٌة التربٌة ابن  -جامعة بغداد  م 4061
 رشد 

 محلً 

 
 
 

 . أو تطوير التعليملبيئة والمجتمع : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة اخامسا   



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مظاهر البذخ والترف عند السالجقة فً  1
 العصر العباسً 

كلٌة  -مجلة دراسات فً التارٌخ واآلثار 
 جامعة بغداد  -اآلداب 

 م 4066

منهج التربوي عند الشٌخ معروف ال 2
 هـ (400) ت          الكرخً

كلٌة  -دراسات فً التارٌخ واآلثار مجلة 
 جامعة بغداد  -اآلداب 

 م 4063

3 
الحرف والمهن فً أسواق بغداد فً 

 العصر العباسً 

كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  -مجلة األستاذ 
 اإلنسانٌة 

 م 4063

العلوم العقلٌة عند اإلمام جعفر الصادق  4
 علٌه السالم 

 م 4063 بغداد  جامعة  -مجلة العلوم اإلسالمٌة 

5 
 المذهب الظاهري وآراء الذهبً فٌه 

كلٌة  -مجلة دراسات فً التارٌخ واآلثار 
 م 4062 جامعة بغداد  -اآلداب 

6 
   

7 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : سادسا   

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 م 6998 ٌس الجامعة التكنولوجٌةرئ كتاب شكر  6

 م 6999 وزٌر التعلٌم العالً  كتاب شكر  4

 م 6998 رئٌس الجامعة المستنصرٌة  كتاب شكر  3

رئٌس جهاز اإلشراف والتقوٌم  كتاب شكر  2
 العلمً  

 م 6999

 م 4062 رئٌس جامعة واسط  كتاب شكر  2

 م 4063 رئٌس جامعة بغداد  كتاب شكر  1

 م4062 رئٌس الجامعة المستنصرٌة كر كتاب ش 2

 4060-م4009 ابن رشد  -عمٌد كلٌة التربٌة  (68كتاب شكر) 8

 م4064-4060 ابن رشد   -عمٌد كلٌة التربٌة (62كتاب شكر ) 9

م 4063-4064 ابن رشد -عمٌد كلٌة التربٌة  (68كتاب شكر ) 60
 م4062-4063 ابن رشد -عمٌد كلٌة التربٌة  (62كتاب شكر ) 66 ذذذذذذ

 م4062-4062 ابن رشد -عمٌد كلٌة التربٌة  (40كتاب شكر ) 64

 م4061-4062 ابن رشد -عمٌد كلٌة التربٌة  (64كتاب شكر ) 63

 م4061 جامعة بابل  -عمٌد كلٌة التربٌة كتاب شكر  62

األمانة العامة للعتبة الكاظمٌة  كتاب شكر  62
 المقدسة

 م 4062

 م4061 جامعة البصرة  -التربٌة للبنات كلٌة  كتاب شكر  61

 م 4062 جامعة األنبار -كلٌة التربٌة  كتاب شكر  62

 م 4061 األمٌن العام لمسجد الكوفة المعظم (4كتاب شكر  ) 68

 م 4062 مجلس محافظة بغداد  كتاب شكر + تكرٌم   69

 م 4061-4062 جامعة بغداد -عمٌد كلٌة اآلداب  (2كتاب شكر ) 40

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ابعا  س 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 م 4063 هـ (121-634دور الجواري والقهرمانات فً دار الخالفة العباسٌة )  6

 م 4062 هـ (121-693البٌوتات العلوٌة فً العصر العباسً )  4

 
 
 

   CD هلحىظت : يتن تسلين نسخت على  


