
 

          الرحٌم الرحمن هللا بسم                               

 .سؤٔف يٓذ٘ صُٚة .د . و. أ : االعى

 . االذصال يعهٕياخ*

 02207050770  :انًٕتاٚم سلى -

  zaynab@hotmail.com-Dr  : اًٚٛم- 

 :  انرعهٛى*

 .  7552 انراسٚخ لغى – االداب كهّٛ – تغذاد جايعح يٍ تكهٕسٕٚط.

 خشاعاٌ الضّٛ) انشعانّ عُٕاٌ – االعاليٙ انراسٚخ – االداب كهّٛ – تغذاد جايعح يٍ ياجغرٛش.

 . 7002للعام  ( انٓجش٘ انشاتع انمشٌ َٓاّٚ حرٗ

 عُٕاٌ – االعاليٙ انراسٚخ – سشذ اتٍ  للعلوم االنسانٌة انرشتّٛ كهّٛ – تغذاد جايعح يٍ دكرٕساِ.

للعام  انٓجش٘ انغاتع انمشٌ يُرصف انٗ انصانس انمشٌ يٍ طثشعراٌ فٙ انعهًّٛ انحٛاج) االطشٔحّ

7077 . 

 * التخصص العام : دكتوراه تارٌخ اسالمً 

 * التخصص الدقٌق: تارٌخ المشرق االسالمً 

 الدراسات االولٌة ::   انخثشج*

 . 7007االسالمٌة فً معهد المعلمات / الرصافة فً عام بتدرٌس  مادة الحضارة العربٌة  قمت 

  انراسٚخ لغى – سشذ اتٍ انرشتّٛ كهٛح – تغذاد جايعّ فٙ االعاليّٛ انعشتّٛ انحضاسج يادج ذذسٚظ.

 .    7072 – 7072والعام الدراسً  /  7005- 7000 انذساعٙ نهعاو انصانصّ نهًشحهّ

 نهًشحهّ انراسٚخ لغى – سشذ اتٍ انرشتّٛ كهٛح – تغذاد جايعح فٙ انُثّٕٚ انغٛشج يادج ذذسٚظ.

 . 7072/ 7077والعام الدراسً /  7077 – 7077 انذساعٙ نهعاو االٔنٗ

 انراسٚخ لغى – سشذ اتٍ انرشتّٛ كهٛح – تغذاد جايعح فٙ ٔانثٛضَطٙ انغاعاَٙ انراسٚخ يادج ذذسٚظ.

 7077/   7077-7072/ 7072 – 7072/ 7072 – 7077   انذساعٛح نالعٕاو انصاَّٛ نهًشحهّ

  . 7072 – 7072/ والعام الدراسً  7072 –

 تغذاد جايعح - سشذ اتٍ االَغاَٛح نهعهٕو انرشتٛح كهٛح فٙ انراسٚخ لغى سئٛظ تًٓاو كهفد -

 . 7072/ 5/ 75ولغاٌة  7072/ 0/ 77   يُز
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 الدراسات العلٌا : تدرٌس واشراف :*

التارٌخ رق االسالمً خالل العصر االموي / ماجستٌردراسات فً تارٌخ المش تدرٌس مادة - 7

 .الفصل الثانً . 7072/ 7077/ والعام  7077/ 7072سالمً للعام الدراسً اال

فً مادة ) الحٌاة االجتماعٌة فً العصر العباسً ( وتدرٌس مادة المقاصة لطلبة الدكتوراه  - 7

 .االول الفصل  7072/ 7077للعام الدراسً 

 . العدٌد من اطارٌح الدكتوراه ورسائل الماجستٌر : أشرفت علىاالشراف 

العلمٌة  كاالبحاث لكثٌر من المجالت خبرات الالخبرات العلمٌة : قٌمت الكثٌر من 

  للكلٌات المختلفة واالطارٌح العلمٌة ، ، الرسائل العلمٌة المحكمة والرصٌنة فضالً عن 

.  

 

 ناقشت الكثٌر من رسائل الماجستٌر والدكتوراه فً مختلف التخصصات .  المناقشات : -

 

 . انًشاسكاخ*

 L B C ٔلُاج انعشالٛح لُاج يع تانًشاسكح نثُاٌ فٙ – انًًٛضٌٔ – ٚغًٗ تشَايج فٙ انًشاسكح.

 . 7002   عاو انهثُاَٛح

 انثششٚح نرًُٛح حذٔد تال آفاق يإعغح لثم يٍ انًٛغشٍٚ نعًم ذذسٚثٛح دٔسج فٙ انًشاسكح.

(UH4D)ٙ7000 عاو انغهًٛاَٛح ف . 

 . 7077للعام   انراسٚخ لغى فٙ االيرحاَٛح انغجالخ ذذلٛك نجُح فٙ عضٕ.

 – 7077/ 7077 – 7077/ 7077 – 7070  انذساعٛح نالعٕاو االيرحاَٛح انهجاٌ فٙ عضٕ.

والعام . 7077/ 7072 ورئٌس اللجنة االمتحانٌة للعام الدراسً 7072 – 7072/ 7072

 . 7072/ 7077الدراسً 

 7077 انذساعٛح نالعٕاو يٍ سشذ اتٍ انرشتٛح نكهٛح انراسٚخ لغى فٙ انجٕدج ضًاٌ نجُح فٙ عضٕ.

-7072/7072-7072.  

   

 ٔتذعى انعشاق نًعهًٙ انًشأج ٔنجُح PAO انشعثٛح انُجذج يُظًح يٍ ذذسٚة دٔسج فٙ انًشاسكح .

 نرذسٚظ انحذٚصح االنٛاخ عهٗ انًذستٍٛ ذذسٚة دٔسج NPA انُشٔٚجٙ انشعة يغاعذاخ يُظًح يٍ

 .  7072/ 7/ 70 –5 يٍ نهفرشج انعشاق جايعاخ يٍ االَغاٌ حمٕق يادج

(  انغٛاعٛح انحٛاج فٙ انًشاسكح يٍ ٔانشثاب انًشأج ذًكٍٛ ) تعُٕاٌ ذذسٚثٛح ٔسشح فٙ انًشاسكح.

    7072/ 2/ 70 – 72يٍ نهفرشج االَغاٌ حمٕق نذساعاخ انٕطُٙ انًشكض لثم يٍ



المشاركة فً ورشة عمل االدارة االلكترونٌة التً اقٌمت فً وحدة االنترنٌت والمعلوماتٌة فً .

 . 7072/ 77/ 2كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة /ابن رشد بتارٌخ 

 72بتارٌخ  المشاركة فً ورشة عمل آفاق االبداع للتدرٌب والتنمٌة البشرٌة والتطوٌر االداري.

 .فً كلٌة التربٌة ابن رشد /جامعة بغداد /قسم الجغرافٌة  7072/ 77/

.المشاركة فً ورشة عمل تطوٌر مهارات الخرٌجٌٌن وفقا للمتطلبات العالمٌة لسوق العمل /قسم 

ضمان الجودة واالداء الجامعً باالشتراك مع وحدة التأهٌل والتوظٌف مركز التأهٌل والتوظٌف 

 . 7072/ 77/ 20اد / كلٌةاللغات / بتارٌخ / جامعة بغد

 70/ 2تأٌٌد حضور ورشة العمل االولى المقامة فً قاعة مناقشات قسم التارٌخ بتارٌخ  –

( الساعة العاشرة 7077- 7072بعنوان ) أستمارة تقٌم أداء التدرٌسٌٌن للعام الدراسً  7077/

 . 7077/ 70/ 75بتارٌخ  22صباحاً وفق الكتاب المرقم 

 70/ 70تأٌٌد حضور ورشة العمل الثانٌة المقامة فً شعبة الضمان والجودة االحد الموافق  –

(  وفق الكتاب 7077- 7072بعنوان ) أستمارة تقٌم أداء التدرٌسٌٌن للعام الدراسً  7077/

 . 7077/ 70/ 75والمؤرخ فً  27المرقم 

 

 . انكفاءج شٓاداخ*

 لاعح عهٗ انًمايح نهرذسٚغٍٛٛ(  87  (انرشتٕ٘ أْٛمانر دٔسج فٙ يشاسكح شٓادج عهٗ انحصٕل.

 . 7002/ 2/ 72  ٔنغاٚح  7002/ 2/ 75 يٍ انًغرًش ٔانرعهٛى انرطٕٚش يشكض

 عهٗ انًمايح نهرذسٚغٍٛٛ )ٔانخًغٍٛ انصاَٛح) انعشتٛح انهغح دٔسج فٙ يشاسكح شٓادج عهٗ انحصٕل .

  .7002/ 2/ 72  ٔنغاٚح  7002/ 2/ 75 يٍ انًغرًش ٔانرعهٛى انرطٕٚش يشكض لاعح

  7005.  عاو انحاعٕب كفاءج فٙ يشاسكح شٓادج عهٗ انحصٕل.

من المجلس الدولً للغة العربٌة فً المؤتمرالدولً للغة العربٌة   يشاسكح شٓادج عهٗ انحصٕل -

 . 7077/ 7/ 70-2نعقد للفترة من مالرابع فً دولة االمارات العربٌة المتحدة / دبً ال

من المجلس الدولً للغة العربٌة فً المؤتمرالدولً للغة العربٌة   يشاسكح شٓادج عهٗ انحصٕل -

 . 7072/ 2/7- 2الخامس فً دولة االمارات العربٌة المتحدة / دبً المنعقد للفترة من 

 

 

 . انًإذًشاخ*

 نًشكض (ٔحاضش ياضٛا تغذاد) حٕل انراسٚخٛح انذساعاخ نمغى انرخصصٙ انًإذًش حضٕس. 1

   . 7072/ 72/2 تراسٚخ انصمافح ٔصاسج يع تانرعأٌ انًغرُصشٚح



   . 7072/ 2/ 2-2 تراسٚخ انثششٚح انرًُٛح فٙ انرشتٛح كهٛاخ دٔس يإذًش حضٕس. 2

 2/ 77 – 72يٍ نهفرشج انًغرُصشٚح انجايعح– انرشتٛح نكهٛح انعششٌٔ انعهًٙ انًإذًش حضٕس. 3

/7072 . 

 تراسٚخ سشذ اتٍ انرشتٛح كهٛح – تغذاد جايعح – انجغشافٛح لغى فٙ انجٕدج ضًاٌ َذٔج حضٕس. 4

70 /2 /7072 . 

 ذحد . 7072/ 2/ 72 –16 يٍ انرشتٛح نعهٕو انذٔنٙ انعهًٙ انًإذًش فٙ انًشاسكح. 5

 انشٓٛذ لاعح عهٗ ٔرنك )انًغرذايح انرًُٛح عًهٛح فٙ اعاعٛراٌ سكٛضذاٌ ٔانرعهٛى انرشتٛح)شعاس

 . انحكٛى

 نهعهٕو سشذ اتٍ -انرشتٛح كهٛح يع تانرعأٌ انراسٚخٛح انذساعاخ لغى/انحكًح تٛد حضٕسَذٔج. 6

 2فٙ )انًجأسج انذٔل يع انشافذٍٚ نثالد انحضاسٚح انصالخ) انًٕعٕيح انعهًٛح انُذٔج االَغاَٛح

/7 /7072 . 

وكلٌة التربٌة للعلوم  حضور الندوة التً عقدت بالتعاون مع بٌت الحكمة /قسم االدٌان.2

 5/ 20االنسانٌة / ابن رشد /قسم علوم القرآن بعنوان )تسٌٌس الدٌن والتدٌن السٌاسً (بتارٌخ

/7072 . 

.حضور الندوة فً جامعة بغداد/كلٌة التربٌة ابن رشد /الوحدة التربوٌة لدراسات السالم  0

االهداف ونتائج حقوق االنسان وحقوق االنسان بعنوان )ثورة االمام الحسٌن )ع( قراءة فً 

  .70/77/7072انموذجا (للباحث فً الفكر االسالمً علً الالمً فً تارٌخ 

.حضورالمؤتمرالذي اقٌم فً القاعة الكبرى للمجلس االعلى االسالمً بعنوان)الٌوم االسالمً 5

 . 7072/ 77/ 77لمناهضة العنف ضد المرأة(وتحت شعار )رفقا نساؤنا انسانٌتنا( بتارٌخ 

حضور الندوة التً اقٌمت فً كلٌة التربٌة للعلوم / االنسانٌة فً قسم الجغرافٌة بعنوان . 70

 . 7072/ 77/ 72)السٌاسة المائٌة وأثرها على الوارد المائً للعراق ( بتارٌخ 

.حضور الندوة المقامة فً قاعة ابن رشد فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ابن رشد بعنوان 77

 . 7072/ 5/77النفسٌة سقوط الموصل )اأنموذجا( بتارٌخ  )الحرب

حضور الندوة التً اقٌمت فً كلٌة التربٌة للعلوم / االنسانٌة فً قسم الجغرافٌة  .77

)االبعاد االقلٌمٌة لالرهاب ومخاطره على االمن الوطنً للعراق (على قاعة الدكتور بعنوان

 .77/7/7077خطاب العانً الساعة العاشرة فً تارٌخ 

حضور الندوة التً اقامتها الوحدة التربوٌة لدراسات السالم وحقوق االنسان ندوة بعنوان  - 72

)انتهاكات داعش لحقوق االنسان فً العراق ( للباحث الدكتور واثق الهاشمً فً قسم العلوم 

 . 7077/ 7/ 70التربوٌة والنفسٌة على قاعة عبد العزٌز البسام فً ٌوم االربعاء 



حضور ورشة تقٌٌم االداء لوحدة الضمان والجودة فً كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم  -72

االنسانٌة لمعاونً العمداء ورؤساء االقسام ومدراء الوحدات والشعب االدارٌة الورشة بعنوان 

 .  7077/ 7/ 70فً تارٌخ  7072- 7072)االستمارة االلكترونٌة لتقٌٌم االداء للعام الدراسً 

مشاركة فً وقائع المؤتمر الحسٌنً الثالث الذي ٌقٌمه قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة . ال77

بالتعاون مع العتبة العباسٌة المقدسة تحت شعار )كربالء ...الحٌاة ابن رشد للعلوم االنسانٌة /

 الثورة الحسٌنٌة امتداد للخط الرسالً 

 ابن رشد .على قاعة  7077/ 7/ 72(فً ٌوم الخمٌس المصادف 

.المشاركة فً برنامج الحرم الجامعً والذي ٌعرض على قناة العراقٌة االولى والذي ٌنقل  72

مشاكل الطلبة والسبل الكفٌلة لمعالجتها وذلك على قاعة مناقشة قسم اللغة العربٌة فً كلٌة 

 . 7077/ 7/ 77التربٌة للعلوم االنسانٌة /ابن رشد بتارٌخ 

 

ٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة /ابن رشد  قاعة التً اقٌمت فً كلٌة السنوٌة العلمالندوة حضور  .72

ابن رشدالموسومة )االمام الصادق علٌه السالم والحوار بٌن الطوائف واالدٌان ( بتارٌخ 

 . 7077/ 2/2االربعاء 

 –لكلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة الثالث الدولً المشاركة فً المؤتمر العلمً – 70

 2/ 72- 77تحت شعار )التربٌة والتعلٌم عماد بناء االنسان المعاصر ( للمدة من جامعة بغداد 

فً بحث)اثر علماء طبرستان فً الحٌاة العلمٌة لمدٌنة بغداد من القرن الثالث الهجري  7077/

 /التاسع المٌالدي الى القرن الخامس الهجري /الحادي عشر المٌالدي (. 

جامعة بغداد تحت شعار )نحورؤٌة مستقبلٌة  –لعلمً فً كلٌة االداب حضور المؤتمرا -75

 على قاعة االدرٌسً .  7077/ 2/ 72لحقوق المرأة فً العراق ( فً 

المشاركة فً المؤتمر الدولً للغة العربٌة الرابع فً دولة االمارات العربٌة المتحدة / دبً  -70

 . 7077/ 7/ 70- 2للفترة من 

 . 7077/ 7/0تم استضافتً من قبل قناة الجامعٌة فً برنامج )تاء التعلٌم ( بتارٌخ  – 77

حضور الندوة العلمٌة حول تطوٌروتحدٌث الموارد المعرفٌة لمناهج علم التارٌخ فً  – 77

الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم العالً  الجامعات العراقٌة تحت شعار )خطوة نحو تطبٌق االستراتٌجٌة

على رحاب القاعة المركزٌة / فً وزارة التعلٌم  7072/ 7/ 72فً العراق ( بتارٌخ االربعاء 

 العالً والبحث العلمً وبحضور جمٌع رؤساء اقسام التارٌخ فً الجامعات العراقٌة .

التربٌة ابن رشد حول حضورالندوة التً أقامتها وحدة السالم وحقوق االنسان فً كلٌة  – 72

 فً قاعة جواد علً فً قسم التارٌخ . 7072/ 7/ 77)العنف ضد المرأة الكردٌة ( بتارٌخ 

حضور ورشة عمل عن الواقع االفتراضً فً التدرٌس والتً أقامها قسم اللغة االنكلٌزٌة  – 72

الجامعة العراقٌة من خالل  فً كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة وقدمها لفٌف من اساتذة



استخدام االسالٌب التكنلوجٌة فً تطوٌر طرائق التدرٌس بموجب كتاب قسم اللغة االنكلٌزٌة ذي 

 . 7072/ 7/ 7والمؤرخ فً  27العدد 

حضور ندوة فكرٌة فً قسم اللغة االنكلٌزٌة حول )دور الدٌن فً محاربة االرهاب  – 77

بموجب الكتاب  7077/ 77/ 70قاعة ابن رشد بتارٌخ وتجفٌف منابعه ( التً تم عقدها فً 

 . 7072/ 7/ 2والمؤرخ فً  7المرقم 

حضور الندوة التً أقامتها شعبة الضمان والجودة فً كلٌة التربٌة ابن رشد بعنوان  – 72

)التحسٌن المستمر بأستراتٌجٌة الكاٌزن والكاٌكاكو الٌابانٌة ( حٌث تم استضافة قسم الضمان 

رئاسة جامعة بغداد بالتعاون مع جهاز االشراف والتقوٌم فً وزارة التعلٌم العالً  والجودة فً

 على قاعة ابن رشد . 7077/ 77/ 20والبحث العلمً بتارٌخ 

حضور الندوة التً اقامها قسم التارٌخ بعنوان )تارٌخ المسألة الفقهٌة فً النجف االشرف  – 72

المصادف الثالثاء  7077/ 77/ 77علً بتارٌخ  ( للباحث عبد اللطٌف الحرز على قاعة جواد

 77/ 77والمؤرخ فً  777بالتعاون مع المركز الثقافً االسالمً بموجب الكتاب المرقم 

/7077 . 

واالداء الجامعً بعنوان حضور ورشة عمل التً اقامتها شعبة الضمان والجودة  – 70

 70/ 2بتارٌخ فً كلٌة التربٌة ابن رشد  7077 – 7072)استمارة تقوٌم االداء للعام الدراسً 

 . 7077/ 70/ 75والمؤرخ فً  22فً قسم التارٌخ بموجب الكتاب المرقم  7077/

حضور ورشة عمل لشعبة الضمان والجودة فً كلٌة التربٌة ابن رشد بعنوان )استمارة  – 75

 7077/ 70/ 70 وللمرة الثانٌة بتارٌخ 7077 – 7072تقٌٌم اداء التدرٌسٌٌن للعام الدراسً 

 . 7077/ 7/ 75والمؤرخ فً  27بموجب الكتاب المرقم 

حضور احتفالٌة قسم التارٌخ / كلٌة االداب / الجامعة المستنصرٌة / لتكرٌم االساتذة  – 20

 . 7072/ 2/ 7المتقاعدٌن وذلك على مدرج قسم اللغة العربٌة فً 

ٌة االسالمٌة الموسومه ) مراعاة المقام حضور الندوة التً اقامها قسم علوم القرآن والترب – 27

 7077/ 7/ 75فً التعبٌر القرآنً ( لالستاذ الدكتور فاضل السامرائً على قاعة ابن رشد ٌوم 

. 

حضور الندوة التً اقامها قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة فً كلٌتنا بالتعاون مع  – 27

ٌد محمد حسٌن فضل هللا ومنهجه فً تفسٌره المركز االسالمً الثقافً الموسومه )العالمة الس

 على قاعة قسم اللغة العربٌة . 7077/ 77/ 72من وحً القرآن ( بتارٌخ 

حضور الندوة التً اقامها قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة فً كلٌتنا بالتعاون مع  - 22

اصالح المنهج ( مؤسسة النخب االكادٌمٌة ندوته الفكرٌة الموسومة )مشاكل التعلٌم وطرق 

 فً قاعة ابن رشد . 70072/  2/ 72للمفكر الدكتور اٌمن المصري االحد 



حضور الندوة التً اقامها قسم العلوم النفسٌة والتربوٌة )ماهٌة التطرف والتٌارات  - 22

 7072/ 2/ 72المتطرفة فً العالم االسالمً ( لالستاذ الدكتورمهدي علً الموسوي الخمٌس 

 شد .فً قاعة ابن ر

حضور الندوة ) الوحدة الوطنٌة فً الكتابات التارٌخٌة العراقٌة المعاصرة بٌن  – 27

على قاعة الندوات فً الموضوعٌة والذاتٌة ( التً اقامها بٌت الحكمة وقسم الدراسات التارٌخٌة 

 الخمٌس . 7072/ 2/ 72بٌت الحكمة بتارٌخ 

الالربعاء حول ) الفقر  7072/ 2/ 72قسم الجغرافٌة بتارٌخ  حضور الندوة التً اقامها - 22

 وابعاده فً العراق ( على قاعة خطاب العانً بقسم الجغرافٌة .

حضورالندوة التً تقٌمها جمعٌة صٌانة المصادر الوراثٌة والبٌئٌة العراقٌة وذلك على  – 22

 . 7072/ 2/ 70قاعة ابن رشد االثنٌن 

قامها قسم اللغة الكردٌة فً كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة ٌوم حضور الندوة التً أ – 20

 فً قاعة خطاب العانً فً قسم الجغرافٌة . 7072/ 2/ 77االثنٌن الموافق 

اللغة  حضور الندوة التً أقامها قسم اللغة العربٌة بعنوان )البٌئة االفتراضٌة لطلبة اقسام – 25

 . 7072/ 2/2العربٌة ( والمقامة بقاعة مناقشة القسم المذكور قاعة أ.د. طه شالش فً 

حضور الندوة التً أقامها قسم الجغرافٌة تحت شعار ) االتجاهات الحدٌثة فً الجغرافٌة  – 20

 على قاعة أ.د. خطاب العانً . 7072/ 2/ 2التطبٌقٌة ( فً ٌوم 

ا قسم علوم القرآن فً كلٌة التربٌة ابن رشد المعنونه )مبدعون حضور الندوة التً أقامه – 27

العالمة الفضلً االصالة والتجدٌد ( والتً اقٌمت على قاعة كلٌة التربٌة ابن  –فً دائرة الضوء 

 . 7072/ 2/ 7رشد فً 

ن حضور أحتفالٌة الٌوم الحر الذي أقامه قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة التربٌة اب – 27

 . 7072/ 2/ 70رشد للعلوم االنسانٌة  بتارٌخ 

حضور الندوة التً أقامها قسم اللغة العربٌة بعنوان )فقه االهداف فً فكر الشهٌد محمد  -22

باقر الصدر )قدس سره( ودوره فً أصالح الخطاب الدٌنً ( والمقامة بقاعة مناقشة القسم 

 . 7072/ 77/2المذكور قاعة أ.د. طه شالش فً 

حضور الندوة التً أقامها قسم الجغرافٌة تحت شعار )أستخدام االستشعار عن بعد ونظم  - 22

على قاعة أ.د. خطاب  7072/ 2/ 72المعلومات الجغرافٌة فً جغرافٌة الزراعة ( فً ٌوم 

 العانً .

 

 

 فً اللجان : المشاركة



الخاص بقسم التارٌخ  لجنة تحدٌث وتطوٌر الموارد المعرفٌة /مناهج علوم التارٌخعضواً فً  -7

والصادر عن وحدة الشؤون العلمٌة فً كلٌة 7077/ 2/ 72بتارٌخ  22وفق الكتاب المرقم ع/

 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة /جامعة بغداد .

وفق الكتاب المرقم لجنة الٌة التعاون فً كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة عضواً فً  -7

 والصادر من شعبة الموارد البشرٌة فً الكلٌة اعاله . 7077بتارٌخ  7000

 7072عضواً فً لجنة االمتحانات االولٌة المركزٌة فً كلٌة التربٌة ابن رشد للعام الدراسً  -2

والصادر من شعبة الموارد البشرٌة  7077/ 2/ 72بتارٌخ 7225وفق الكتاب المرقم  7077-

 لكلٌة اعاله .فً ا

وفق  7077 – 7072فً اللجنة الفرعٌة الخاصة بجرد قسم التارٌخ للعام الدراسً  رئٌساً  -2

 . 7072/ 77/ 27بتارٌخ  2272الكتاب المرقم 

 عضو فً مجلس ادارة صندوق التعلٌم العالً الخاص بكلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة -7

 . 7072/ 5/ 70بتارٌخ  2200وفق الكتاب المرقم 

عضو اللجنة التحضٌرٌة فً المؤتمر العلمً الدولً الثالث لكلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  – 2

 .7077لعام االنسانٌة 

فً قسم التارٌخ بموجب الكتاب المرقم  ةالتخطٌط االستراتٌجٌمتابعة لجنة ل رئٌساً  - 2

 . 7077/ 5/ 2والمؤرخ فً  7075

 . 7072/ 7/ 70للجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً االول لقسم التارٌخ والمنعقد فً رئٌساً  –0

عضو اللجنة التحضٌرٌة فً المؤتمر العلمً الدولً الرابع لكلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  -5

تحت شعار )االصالح التربوي رؤٌة  7072/ 2/ 77 – 72م للفترة من االنسانٌة .والذي ٌقٌ

 مستقبلٌة فً التعلٌم العالً (.

عضو فً اللجنة المشكلة للنظر فً مادة السمنار ضمن مواد الفصل الدراسً الثانً لطلبة  –70

 . 7072/ 7/ 72بتارٌخ  252/ العدد الدراسات العلٌا فً االقسام العلمٌة 

والمؤرخ  20اللجنة المؤقتة )لجنة استالل( لبحوث ترقٌة بموجب الكتاب المرقم عضو فً  –77

 . 7072/ 7/ 72فً 

رئٌساً للجنة التنسٌقٌة لدراسة مقترحات وتوصٌات اللجان الفرعٌة فً قسم التارٌخ حول  – 77

وشكلت هذه اللجنة   7077/ 77/ 72والمؤرخ فً  7772دراسة مقترح النظام الفصلً المرقم 

 . 7077/ 77/ 72والمؤرخ فً  772وجب كتاب القسم المرقم بم

 72والمؤرخ فً  2007رئٌساً للجنة الفرعٌة لجرد قسم التارٌخ بموجب الكتاب المرقم  – 72

/70 /7077  . 



عضو فً مجلس ادارة صندوق التعلٌم العالً الخاص بكلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  - 72

 . 7072/ 7/ 7والمؤرخ  27االنسانٌة وفق الكتاب المرقم 

عضواً فً لجنة االمتحانات االولٌة المركزٌة فً كلٌة التربٌة ابن رشد للعام الدراسً  – 77

والصادر من شعبة الموارد  2/7072/ 72بتارٌخ  7272وفق الكتاب المرقم  7072 – 7077

 البشرٌة فً الكلٌة اعاله .

التعاون فً كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة وفق الكتاب المرقم  عضواً فً لجنة الٌة - 72

 والصادر من شعبة الموارد البشرٌة فً الكلٌة اعاله . 7072/ 72/2بتارٌخ 7772

 

 . انًُشٕسج انثحٕز*

 – انًٛالد٘ عشش انصاَٙ/ انٓجش٘ انغادط انمشٌ َٓاٚح حرٗ شٛشاص نًذُٚح انعاو انرخطٛظ .1

 . 7005للعام  .– 91 -انعذد – االداب يجهح

 يجهح – االجرًاعٙ انجاَة عهٗ ٔاششِ انعاو االَفاق فٙ االٔائم انعثاعٍٛٛ انخهفاء دٔس .7

 .7005للعام  -77انعذد – ٔاالشاس انراسٚخ فٙ دساعاخ

-و 1055- 945/ْـ447- 334 انثٕٚٓٙ انعصش خالل انثغذاد٘ نهًجرًع انًعٛشح يغرٕٖ. .3

 .7005للعام  . – 85 -انعذد– االعرار يجهح

 عشش انحاد٘/ انٓجش٘ انخايظ انمشٌ َٓاٚح حرٗ انعايح احٕانٓا فٙ دساعح تُغد   يذُٚح. .4

 . 2113نهعاو  -– 33انعذد– ٔاالشاس انراسٚخ فٙ دساعاخ يجهح. انًٛالد٘

 يجهح -و 1055/ْـ 447 عُح حرٗ انفرح يٍ اصطخش نًذُٚح انعًشاَٛح انًظاْش. .5

 .2113نهعاو  -. – 36 انعذد-  انحكًح تٛد فٙ انراسٚخٛح انذساعاخ

 – 80 انعذد -االعاعٛح انرشتٛح كهٛح يجهح – انغُذ تالد فٙ انًُصٕسج نًذُٚح انعاو انرخطٛظ .6

 .2113نهعاو  -.– 19يج

-      - 204انعذد - االعرار يجهح .( يغرم تحس طثشعراٌ الهٛى فٙ انفكشٚح انعهٕو َشاط . .8

       انًجهذاالٔل(2113نهعاو 

ثرعلماء طبرستان فً الحٌاة العلمٌة لمدٌنة بغداد من القرن الثالث الهجري /التاسع ا .7

  المٌالدي الى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر المٌالدي فً )مجلة االستاذ (.

 

 انغاتع انمشٌ يُرصف حرٗ انفرح يٍ انعايح احٕانٓا فٙ دساعح يشاغح يذُٚح .9

 لغى عٍ ذصذس ٔانرٙ ذاسٚخٛح دساعاخ يجهح فٙ انًٛالد٘ عشش انصانس/انٓجش٘

 . 2114نهعاو  41عذدان -تغذاد/ انحكًح تٛد - انراسٚخٛح انذساعاخ

 

م( ودوره العلمً فً  0151هـ/051العالم الموسوعً ابو الطٌب طاهر بن عبد هللا الطبري )ت )  .01

العدد الخاص بوقائع المؤتمر الدولً الرابع لكلٌة التربٌة ابن  نشر فً مجلة االستاذ (مدٌنة بغداد  

  .المجلد الثانً  4102/ 0/ 45 – 40رشد للعلوم االنسانٌة والموافق 



 يذاد يجهح فٙ 840)ْـ 225 حرٗ انفرح يٍ انغٛاعٛح أضاعّ فٙ دساعح طثشعراٌ الهٛى) .11

 . 7072لسنة  77،العدد    انعشالٛح انجايعح/ االداب

 

 .نهُشش انًمثٕنح انثحٕز*

فً مجلة  دور قضاة اقلٌم خراسان فً القضاٌا الدٌنٌة حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري /العاشر المٌالدي ( .( .1

 . 4102/ 4/ 7تارٌخ قبول النشر فً  –بغداد  –دراسات تارٌخٌة والتً تصدر عن مؤسسة بٌت الحكمة 

 

حتى القرن الثالث الهجري / العاشر المٌالدي )دراسة تارٌخٌة ( فً  )دٌوان التوقٌع فً المشرق االسالمً .2

 . 4102/ 0/ 2تارٌخ قبول النشر  –جامعة بغداد  –مجلة كلٌة اآلداب 

 

 

فً مجلة جامعة  مدرسة الٌمن التارٌخٌة من الركود الى االنتعاش دراسة فً مآخذ المؤرخٌن علٌها ()   .3

 4102/ 5/ 3 تارٌخ استالم البحث كربالء العلمٌة /

 

 . انًُشٕسِ انكرة*

 انغاتع انمشٌ يُرصف انٗ انصانس انمشٌ يٍ طثشعراٌ الهٛى فٙ انعهًٛح انحٛاج كراب .1

 .2013 تغذاد نهطثاعح االسلى داس صذسعٍ انٓجش٘

 عذَاٌ ٔيكرثح داس عٍ اصذاسِ ذى انٓجش٘ انشاتع انمشٌ َٓاٚح حرٗ خشاعاٌ الضٛح كراب .2

 .2014 ٔانرٕصٚع نهُشش صفحاخ ٔداس ٔانرٕصٚع ٔانُشش نهطثاعح

 .انشكش كرة*

 فٙ انًثزٔنح نجٕٓد ذصًُٛا حاالَغاَٛ نهعهٕو سشذ اتٍ انرشتٛح كهٛح عًٛذ شكشٔذمذٚشيٍ كراب .1

 . 2112- 2111هعاو انذساعٙ ن االيرحاَٛح انهجُح

 االيرحاَٛح انهجُّ فٙ انًثزٔنح نهجٕٓد ذصًُٛا تغذاد جايعح سئٛظ يٍ ٔذمذٚش شكش كراب .2

 . 7072 – 7077للعام الدراسً 

هعاو  ن كراب ألْذاء  االَغاَٛحسشذ  اتٍ نهعهٕو انرشتٛح كهٛح عًٛذ ٔذمذٚشيٍ شكش كراب .3

2113 . 

 . 2113نهعاو  تغذاد جايعح – انًشكضٚح نهًكرثح انعايح االياَح يٍ ٔذمذٚش شكش كراب .4

 . 7072للعام  كراب ألْذاء االَغاَٛح نهعهٕو سشذ اتٍ انرشتٛح كهٛح يٍ ٔذمذٚش شكش كراب .5

 ألْذاء انًغرُصشٚح انجايعح فٙ انًشكضٚح نهًكرثح انعايح االياَح ٔذمذٚشيٍ شكش كراب .6

 . 2113ب نهعاو كرا



ب كرا ألْذاء انعهٛا انذساعاخ يكرثح – تغذاد جايعح – االداب كهٛح يٍ ٔذمذٚش شكش كراب .8

  . 2113نهعاو 

 . 2114نهعاو  انعهًٙ ٔانثحس انعانٙ انرعهٛى ٔصٚش يعانٙ يٍ ٔذمذٚش شكش كراب .7

نهعاو  كراب ألْذاء انراسٚخ لغى يكرثح – االداب كهٛح – تغذاد جايعح يٍ ٔذمذٚش شكش كراب .9

2114 . 

نهعاو  كراب ألْذاء انعشالٛح انجايعح – االداب كهٛح عًٛذ يٍ ٔذمذٚش شكش كراب .11

2114. 

كراب  ألْذاء سشذ اتٍ/ االَغاَٛح نهعهٕو انرشتٛح كهٛح عًٛذ يٍ ٔذمذٚش شكش كراب .11

 .2114نهعاو 

 انعهٛا انذساعاخ يكرثح – تغذاد جايعح – االداب كهٛح يٍ ٔذمذٚش شكش كراب .12

 . 7072/ 5/ 2بتارٌخ  2772وفق الكتاب المرقم  2114نهعاو  كراب ألْذاء

 كتاب شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة التربٌة /الجامعة المستنصرٌة ألهداء كتاب . .13

 . 7072/ 70/ 75بتارٌخ  7277المرقم وفق الكتاب 

 

ذمذٚشا نهجٕٓد  سشذ اتٍ/ االَغاَٛح نهعهٕو انرشتٛح كهٛح عًٛذ ٔذمذٚشيٍ شكش كراب  - 14

 2114/ 2113عًم انهجُح االيرحاَٛح فٙ لغى انراسٚخ نهعاو انذساعٙ        انًثزٔنح فٙ 

 .. 2114/ 12/ 27تراسٚخ  6673ٔفك انكراب انًشلى  

ذمذٚشا نهجٕٓد انًثزٔنح  سشذ اتٍ/ االَغاَٛح نهعهٕو انرشتٛح كهٛح عًٛذ ٔذمذٚشيٍ شكش كراب - 15

بتارٌخ  2272وفق الكتاب المرقم  الفرعٌة الخاصة بجرد قسم التارٌخ بتارٌخ  فٙ عًم انهجُح

27 /77 /7072 . 

خراسان حتى نهاٌة  كتاب شكر وتقدٌر من رئٌس جامعة دٌالى الهداء كتاب )اقضٌة - 72

 . 7077/ 2/ 75بتارٌخ  2072القرن الرابع الهجري (وفق الكتاب المرقم 

ذصًُٛا نجٕٓد انًثزٔنح  سشذ اتٍ/ االَغاَٛح نهعهٕو انرشتٛح كهٛح عًٛذ ٔذمذٚشيٍ شكش كراب  - 72

تراسٚخ   2337انعذد فٙ ئلايح يعشض)انمشاٌ انكشٚى اصذق يصذس فٙ انراسٚخ(فٙ ْزِ انكهٛح 

21/4/2115 . 

كراب شكش ٔذمذٚش يٍ عًٛذ كهٛح انرشتٛح اتٍ سشذ نهعهٕو االَغاَٛح ذصًُٛاً نهجٕٓد  - 17

انًثزٔنح فٙ حفم ذٕلٛع كراب فٙ لغى انراسٚخ فٙ انكهٛح اعالِ ٔفك انكراب انًشلى 

 . 2115/ 5/ 8تراسٚخ  2676

     

ر )بالعلم تثمٌنا لجهود المبذولة فً انجاح معرض النتاج العلمً تحت شعا - 75

وفق .7077/2/77والمعرفة ترتقً االمم( الذي فً قسم التارٌخ فً هذه  بتارٌخ 



والصادر من شعبة الموارد البشرٌة  7077/ 7/ 72بتارٌخ  7577الكتاب المرقم 

 فً كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة .

 

 

االنسانٌة لجهود كتاب شكر وتقدٌرمن عمادة كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  - 70

 – 7072المبذولة فً اللجنة االمتحانٌة المركزٌة فً قسم التارٌخ للعام الدراسً 

 .  7077/ 2/ 72بتارٌخ  2752وفق الكتاب المرقم  7077

 

كتاب شكر وتقدٌرمن عمادة كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة لجهود  - 77

وفق الكتاب المرقم  7072 – 7077المبذولة لجرد قسم التارٌخ للعام الدراسً 

 . 7077/ 77/ 72والمؤرخ بتارٌخ  7772

 

وتقدٌرمن عمادة كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة لجهود  كتاب شكر – 77

عن  7072 – 7077المبذولة فً أقامة الندوة المقامة بقسم التارٌخ للعام الدراسً 

 77/ 2الطف ( ٌوم االربعاء  )الدور االعالمً للسٌدة زٌنب علٌها السالم فً واقعة

 . 7077/ 77/ 70والمؤرخ بتارٌخ  7772وفق الكتاب المرقم  7077/

 

من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد  مشاركة وتقدٌرالحصول على شهادة  – 72

للعلوم االنسانٌة تثمٌناً لمشاركتنا فً الذكرى السنوٌة للٌوم العالمً للغة العربٌة 

 . 7077/ 77/ 72بتارٌخ 

من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم مشاركة وتقدٌرالحصول على شهادة  - 72

االنسانٌة تثمٌناً لمشاركتنا فً المهرجان الطالبً االول لالبداع ) االبداع رافد 

 . 7072/ 7/ 72التمٌز والطموح رافد االبداع ( فً قسم اللغة االنكلٌزٌة بتارٌخ 

 

قدٌرمن السٌد عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم الحصول على شهادة مشاركة وت – 77

االنسانٌة فً المؤتمر العلمً االول لقسم التارٌخ والمنعقد فً ٌوم االثنٌن الموافق 

)الفكر التارٌخً بٌن االصالة والمعاصرة ( عنوان البحث  7072/ 7/ 70

 )االقضٌة الدٌنٌة فً اقلٌم خراسان(.

 

من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم رمشاركة وتقدٌالحصول على شهادة  - 72

االنسانٌة تثمٌناً لمشاركتنا فً المؤتمر النبوي الثالث الذي تقٌمه كلٌة التربٌة ابن 

 . 7072/ 7/ 70رشد بتارٌخ 

 

الحصول على شهادة مشاركة وتقدٌرمن السٌد عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  - 72

فً المؤتمر الحسٌنً الرابع الذي ٌقٌمه قسم اللغة العربٌة بالتعاون مع  االنسانٌة

 7/ 77العتبة العباسٌة المقدسة تحت شعار )الحسٌن نهضة وجود ( بتارٌخ 

/7072 . 



 

شهادة مشاركة وكتاب شكر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  – 70

وطنً االول لضمان والجودة فً االنسانٌة للمشاركة الفاعلة فً أنجاح المؤتمر ال

 . 7072/ 2/ 70بتارٌخ التعلٌم العالً الذي اقامته كلٌة التربٌة ابن رشد 

 

الحصول على شهادة تقدٌرومشاركة من جمعٌة صٌانة المصادر الوراثٌة  – 75

 77فً قسم الجغرافٌة بتارٌخ  والبٌئٌة العراقٌة لحضور الندوة العلمٌة التً اقٌمت

تحت عنوان ) اهمال شروط االصحاح البٌئً فً ادارة المخلفات  7077/ 77/

الصلبة فً المدن العراقٌة وتأثٌراته المحتماة على صحة السكان وجمالٌة بٌئة 

 المدن ( .

وتقدٌرمن عمادة كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة لجهود  كتاب شكر - 20

 االثنٌن . 7072/ 7/ 70ً أقامة المؤتمر العلمً االول لقسم التارٌخ فً المبذولة ف

كتاب شكر وتقدٌرمن عمادة كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة لجهود  - 27

وفق الكتاب المرقم  7072 – 7077المبذولة لجرد قسم التارٌخ للعام الدراسً 

 . 7072/ 2/ 70والمؤرخ فً  7272

الحصول على شهادة مشاركة وتقدٌرمن السٌد عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  - 27

االنسانٌة للمشاركة فً الندوة العلمٌة المعنونه ) مخاطر المتبقٌات الصلبة للمخلفات 

وتأثٌراتها المحتملة على صحة المجتمع والنظام البٌئً للمدن العراقٌة ( المنعقدة 

 . 7072/ 2/ 27ربٌة ابن رشد بتارٌخ فً قسم الجغرافٌة كلٌة الت

الحصول على شهادة مشاركة وتقدٌرمن السٌد عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  - 22

 االنسانٌة للمشاركة فً مؤتمر كلٌة التربٌة ابن رشد الدولً الرابع )مقدمات ونتائج 

 7072/ 2/ 77- 72كلٌة التربٌة أنموذجاً ( –إلصالح التربٌة والتعلٌم فً العراق 

. 

كتاب شكر وتقدٌرمن عمادة كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة لجهود  - 22

 المبذولة فً أقامة المؤتمرالدولً الرابع لكلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  

 72كلٌة التربٌة أنموذجاً (  –مقدمات ونتائج ألصالح التربٌة والتعلٌم فً العراق )

-77 /2 /7072. 

كلٌة االداب / جامعة بغداد تقدٌراً لجهد العلمً  شكر وتقدٌرمن عمادة كتاب – 27

المبذول على تقٌٌم رسالة الماجستٌر الموسومة )أثر نقباء الطالبٌن من االسر 

 057هـ/  272 – 725الموسوٌة بالحٌاة العامة فً العراق خالل العصر العباسً 

 . 7072/ 2/ 70والمؤرخ  70م بالكتاب المرقم  7770-

 7/ 0والمؤرخ فً  702بموجب الكتاب المرقم الحصول على كتاب شكر – 22

، وشهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة ألنجاح   7072/

المؤتمر العلمً االول لقسم التارٌخ تحت عنوان)اللغة االنكلٌزٌة وتحدٌات عصر 

  7072/ 7/  70 – 5العولمة( المنعقد ٌومً االثنٌن والثالثاء 

 

 



 


