
 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشه انزاجٍو
 

 

 

 

 ييذٌة فٍصم صانح شاطً انًٌسٌي   :       ـى ـــــــــاالســ

 ةيحزًج انحانة انزًجٍة :

   اثناٌ  ذد األًالد  :ــعـــ

 ةيسهً  :   انذٌـــــــــــانة

        انحاسٌخ انقذٌى:      صــانحـخـص

 اسحار يساعذ:       و ــــــانٌظٍف

     حٌساهانذك  انذسجة انعهًٍة :

         نهعهٌو االنسانٍة /جايعة بغذادكهٍة انحشبٍة:       عنٌاٌ انعًم

 انعًم   :         ىاجف

   51150040770:       انياجف اننقال

 dr.historym.faisal@gmail.comكحشًنً :انبشٌذ إالن

 .أًالً : انًؤىالت انعهًٍة  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 9191/9111 التربٌة بغداد

 1001-1009 التربٌة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 1002-1002 التربٌة بغداد

 9119-9191 معهد اعداد المعلمٌن بغداد /دبلوم عاليأخرى

 الى -الفترة من  الجهة الىظيفة ت

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانٍاً : انحذسج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذسٌس انجايعً . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 1092 -1002 بغدادجامعة  كلٌة التربٌة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

 

 

 سابعاً : انًقشسات انذساسٍة انحى قًث بحذسٌسيا. 

 1994-1991 وزارة التربية معلمة 1

 2006-2002 كلية التربية مدرس مساعد 2

 2011-2006 كلية التربية مدرس 3

 -2011 كلية التربية استاذ مساعد 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1009-1002 /بكلورٌوس مصر القدٌمتارٌخ  التارٌخ 9

 1091-1009 /بكلورٌوسرٌخ الساسانً والبٌزنطًاالت رٌخاالت 1

 1092-1091 /بكلورٌوستارٌخ العراق القدٌم  التارٌخ 3

 1092 التارٌخ الساسانً والبٌزنطً/بكلورٌوس التارٌخ 2

 -1091 تارٌخ اٌران القدٌم/ماجستٌر قدٌم التارٌخ 5

 -1092 تارٌخ الٌونان والرومان/ماجستٌر قدٌم التارٌخ 2

2    

9    

1   

 

 

 

 :انحً أششف عهٍيا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خايساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

فً كلٌة  التارٌخ /اطروحة فً دوٌالت الٌمن القدٌم والفنالعمارة  9

الجامعة  -التربٌة

 المستنصرٌة

1093- 1092 

-550التنظٌمات االدارٌة فً الدولة االخمٌنٌة  1

 ق.م339

التارٌخ /ماجستٌر فً كلٌة 

 ابن رشد–التربٌة 

1092-1092 

ً كلٌة التارٌخ /ماجستٌر ف المملكة الوسطى  3

 ابن رشد–التربٌة 

1092-1095 

التارٌخ /ماجستٌر فً كلٌة  مظاهر الترف فً البالط الساسانً 2

 ابن رشد–التربٌة 

1095- 

التارٌخ /ماجستٌر فً كلٌة  االمبراطور ماركوس اورٌلٌوس  5

 ابن رشد–التربٌة 

1092- 



 

 

 

 

 

 

 

اساطٌر الخلق والتكوٌن فً مصر القدٌمة  2

وبولٌس ً الهلٌمذهبدراسة مقارنة بٌن 

 والهرموبولٌس

التارٌخ /ماجستٌر فً كلٌة 

 ابن رشد–التربٌة 

 

 

 

1092 

 

 2    

 

 

 انحً شاسك فٍيا.انعهًٍة ًاننذًات انًؤجًشات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث بغداد كلٌة التربٌة جامعة 1093 االول  الموتمر الوطنً  1

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة  1092 مؤتمر الدولً الثانًال 2

 بغداد

 بحث

 الثقافًالرسالة ربٌع مهرجان  3

 الثامن

 بحث حسٌنٌة والعباسٌةالعتبة ال 1093

المؤتمر العلمً االسنوي  4

 الثالث لكلٌة التربٌة بن رشد 

 بحث كلٌة التربٌة جامعة بغداد 1095

دٌان ومظاهر مقاربات بٌن اال 5

 التعاٌش السمً

جامعة –كلٌة االداب  1095

 بغداد

 بحث

المؤتمر العممي الدولي االول  6

تحت شعار لمحشد الشعبي 

الجهاد الكفائي ضمانة 

 مستقبل ووحدة العراقل

 بحث العتبة العباسٌة 1095

المؤتمر العلمً الرابع لكلٌة  7

التربٌة بن رشد المنعقد فً 

 1092نٌسان 

 بحث كلٌة التربٌة بن رشد 1092

المؤتمر العلمً فً قسم  9

التارٌخ تحت عنوان الفكر 

التارٌخً بٌن االصالة 

والمعاصرة المنعقد فً 

 بحث كلٌة التربٌة بن رشد 1092

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  1092ورشة عمل  

  1095ورشتٌن  عمل 

  1092عمل ورشة 

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 1005 مجلة االستاذ نظام الحكم فٌد تدمر 1

 1005 االداب طبقات المجتمع الساسانً  2

 1005 داباال م232-112االحوال الزراعٌة فً الدولة الساسانٌة  3

/كلٌة مجلة الدراسات التارٌخٌة م21-ق.م212دراسة فً تارٌخ اسٌا الصغرى السٌاسً 4

 التربٌة االساسٌة

1090 

 1099 مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار /كلٌة االداب التنظٌمات العسكرٌة فً الدولة الساسانٌة 5

 1091 مجلة االستاذ المسٌحٌة فً بالد فارس االنتشار واالضطهاد 6

 1093 العتبة الحسٌنة والعباسٌة المستشرقٌن اتواخالقة فً كتبمحمد)ص(خلق الرسول  7

 1093 مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار /كلٌة االثار حملة االمبراطور جولٌان على العراق 8

 1092 مجلة االستاذ النظم التربوٌة والتعلٌمٌة فً بالد فارس 9

مجلة الفنون واالداب  سٌة البٌزنطٌةالعالقات السلمٌة الفار 11

وعلوم االنسانٌات 

 واالجتماع

 1092 1العدد

مجلة الفنون واالداب  المؤرخ زٌنوفون ٌدون اخبار ملوك فارس  11

وعلوم االنسانٌات 

 واالجتماع

 1092 5العدد

المملكة الوسطى االسرة الحادي عشر دراسة فً  12

 الواقع السٌاسً 

 110العدد  مجلة االستاذ

1095 



 

 

 

 

 

 

 

فً  951العدد  مجلة االستاذ  الدوواٌن المالٌة فً الدولة االخمٌنٌة 13

 1092 مجلة االستاذ  مدٌنة طروادة  بٌن االسطورة والواقع التارٌخً  13 1092

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  2112   في كلية التربية بن رشدفي وحدة ضمان الجودة  عضو ارتباط في-

2117    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كلٌة التربٌة  جامعة بغداد كتاب شكر 1 9

 للعلوم االنسانٌة 

1093 

 1093 جامعة كربالء كتاب شكر 1

 1093 العتبة الحسٌنٌة والعباسٌة كتاب شكر 3

 1092 بٌة للبناتركلٌة الت-جامعة بغداد كتاب شكر  2

 1092 جامعة واسط كتاب شكر 5

 1095 ابن رشد  –كلٌة التربٌة  كتاب شكر  2

 1095 ابن رشد  –كلٌة التربٌة  كتاب شكر  2

 1095 جامعة واسط –كلٌة التربٌة  كتاب شكر 9

 1095 ابن رشد  –كلٌة التربٌة  كتاب شكر  1

 1092 جامعة بابل –كلٌة التربٌة  ب شكر كتا 90

 1095 العتبة العباسً  كتاب شكر  99

 1095 جامعة البصرة كلٌة التربٌة كتاب شكر 91

 1092 ابن رشد  –كلٌة التربٌة  كتاب شكر  93

 1092 ابن رشد  –كلٌة التربٌة  كتاب شكر  92

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 نة النشرس أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

 1092 دراسات فً التارٌخ السٌاسً الساسانً 9

1   

3   

2   

5   

2   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

              

              

  

 

 

 

 

 

   CD ملحىظة : يتم تسليم نسخة على  


