
 السيرة الذاتية
 . عربية قاسم أحمد داود القيسي االسم الرباعي والمقب :

 .نصرية  : سم األما

 جميل جبوري . اسم والد األم والجد :

 انثى . الجنس :

 عراقية . الجنسية :

 . متزوجة : االجتماعيةالحالة 

  0741ديالى  محل وتاريخ الوالدة :

 . أستاذ مساعد المقب العممي :

 . سالميتاريخ إ العام : االختصاص

 . موياألالتاريخ  الدقيق : االختصاص

 . جامعة بغداد الجامعة المانحة :

 . بن رشدا / اإلنسانيةكمية التربية لمعموم  الكمية المانحة :

 جميورية العراق. الدولة المانحة :

 . تدريسية العنوان الوظيفي :

 م كمية اآلداب , جامعة بغداد . 0771 :اريخ الحصول عمى شهادة الماجستيرت

 من كمية التربية جامعة بغداد , قسم التاريخ  الدكتوراهشيادة   تاريخ الحصول عمى أخر شهادة :
 . م 0111سنو 

 0/7/0757 تاريخ أول تعين في الحكومة :



 0/2/0110 عادة التعين :تاريخ إ

 0110 / 2 / 0 تاريخ منح لقب مدرس :

  كمية التربية . /بغداد  جامعةسنة فعمية في  03 الخدمة :

 . سنة 01 الخدمة المضافة أن وجدت :

  Dr.arabiya-kassim@yahoo.com: اإللكترونيالبريد 

 ابن رشد . /م كمية التربية 0765-0764 تاريخ الحصول عمى البكالوريوس :

 ]م640-527 /ه 015-010والية العيد في العصر العباسي األول [ عنوان دراسة الماجستير
 كمية اآلداب, جامعة بغداد بإشراف األستاذ الدكتور بيجت كامل التكريتي .

كمية التربية,  ]والية العيد وأثرىا في نياية الحكم األموي في بالد الشام[ عنوان اطروحة الدكتوراه
 لد جاسم الجنابي .جامعة بغداد بإشراف األستاذ الدكتور خا

 الدورات المهنية :
ولغاية   01/5/0110( لمتدريسيين من 21دورة التأىيل التربوي رقم الدورة ) -0

00/6/0110 
 00/6/0110ولغاية   01/5/0110( لمتدريسيين من 05دورة المغة العربية رقم الدورة ) -0

 والتي نظمت في مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب .
 مركز الحاسبة, جامعة بغداد .  06/4/0116ولغاية    03/4/0116دورة الحاسوب   -1

 

 البحوث :
 التطورات السياسية في المشرق في العصر األموي -0

       وأثرىا في أحداث المغرب العربي                       
 37عدد  مجمة األستاذ     

 م 0114لسنة  كمية التربية       
 54عدد  مجمة اآلداب      المرجئة ودورىم السياسي في العصر األموي             -0

 م 0115لسنة  كمية اآلداب      
  جامعة بغداد 



 -دور المال في سياسة الخمفاء في العصر األموي -1
      . العيد السفياني

 5عدد  مجمة دراسات في 

 م 0116لسنة  التاريخ واآلثار 
  جامعة بغداد 

العيد -دور المال في سياسة خمفاء العصر األموي -2
 المرواني .

 06مجمد  مجمة جامعة

 0عدد  تكريت 
 071العدد  مجمة األستاذ من حركات المعارضة في العصر األموي . -3

 م 0100لسنة  كمية التربية 
  جامعة بغداد 

 12عدد  مجمة دراسات في إدارة العراق في العصر األموي -4
 م 0101لسنة  التاريخ واآلثار م 531-522 /ه 003-010

 01مجمد  مجمة كمية التربية القاب الخمفاء األمويين وخواتيميم وتعميقاتيم ودالالتيا  -5
 63عدد  األساسية الجامعة الدينية والسياسية

 م 0102لسنة  المستنصرية 
 تأييد نشر مجمة اآلداب كمية الخزاعي مستشار الخميفة عبدالفقيو قبيصو بن ذؤيب  -6

 134عدد  اآلداب جامعة دوره السياسي واإلداري في  –سيرتو  –الممك حياتو 
 تاريخ بغداد العصر األموي

  3/00/0102 
 العدد الخاص  مجمة األستاذ الظاىرة في الروايات التاريخية  -7

ابن  /كمية التربية  
 رشد

بالمؤتمر 
 العممي الرابع

  0104 
 

 عدد المناقشات :
مدينة حمص الحياة السياسية واإلدارية والعممية فييا من الفتح العربي اإلسالمي وحتى  -0

 م )عضوًا( . 0115ابن رشد ,  /القرن الرابع اليجري. رسالة ماجستير كمية التربية 



م .أطروحة  0064 – 740 /ه  360 – 103النظم العسكرية عند الغزنويين من  -0
 م )عضوًا( . 0101 ابن رشد /دكتوراه , كمية التربية 

الدور السياسي والعسكري لميمانية في األندلس خالل عيد اإلمارة والخالفة          -1
م  0101ابن رشد  /م . رسالة دكتوراه , كمية التربية  0111-533 /ه 016-100

 )عضوًا( .
ابراىيم الحزامي بن المنذر الحزامي دراسة في سيرتو ومروياتو التاريخية , رسالة  -2

 م )عضوًا( . 0101ماجستير, كمية التربية, االصمعي, جامعة ديالى 
دور المعمم في حواضر الخالفة االسالمية خالل القرنين األول والثاني لميجرة , رسالة  -3

 م )عضوًا( . 0100ابن رشد ,  /ماجستير كمية التربية 
تاريخ دمشق البن والسادس اليجريين من خالل كتاب التربية والتعميم في القرنين الخامس  -4

 م )عضوًا( . 0100عساكر, رسالة ماجستير, كمية التربية. األصمعي, جامعة ديالى 
م( رسالة  0133 – 624 /ه  025 – 010)والية العيد في العصور العباسية  -5

 م )عضوًا( . 0100ماجستير, كمية التربية, الجامعة المستنصرية 
ة( , رسالة ماجستير كمية التربية لمعموم )السيدة سكينة بنت الحسين )ع( دراسة تاريخي -6

 م )رئيسًا( . 0101اإلنسانية ابن رشد, 
 /ه  010-20أراضي القطائع في الدولة العربية اإلسالمية خالل العصر األموي ) -7

م  0102ابن رشد  /م( أطروحة دكتوراه كمية التربية لمعموم اإلنسانية  440-527
 )عضوًا( .

تاريخية لعصري النبوة والخالفة الراشدة دراسة نقدية( رسالة )المبالغات في الروايات ال -01
 م )عضوًا( . 0102ماجستير كمية التربية األصمعي, جامعة ديالى, 

أحوال العرب العامة في بالد ما وراء النير من الفتح العربي اإلسالمي حتى نياية القرن  -00
ابن  /لمعموم اإلنسانية بية العاشر الميالدي, أطروحة دكتوراه كمية التر  /الرابع اليجري 

 م )عضوًا( .0102رشد, 
أشرفت عمى رسالة ماجستير لمطالب عبد اهلل سممان صايل بعنوان )المجاورون في مكة  -00

 م . 0100في القرنين السادس والسابع اليجريين أثرىم في الحياة العممية( سنة 



 الحمقات النقاشية :
لى  0117من سنة  أحضر الحمقات النقاشية ) السمنار ( أسبوعيًا الفصل  0103 – 0102وا 

األول مواضيع عامة تاريخية وثقافية أما الفصل الثاني اختيار مواضيع لطالب الماجستير 
 والدكتوراه .

 
 المجان :
 أحد أعضاء لجنة المؤتمرات والمناقشات في قسم التاريخ . -0
بحوث تخرج طمبة المرحمة كنت أحد أعضاء لجنة مناقشة  0117-0116وفي عام  -0

 الرابعة .
 

 المؤتمرات :
 )حضور فقط( . 0101ابن رشد  /مؤتمر بغداد عاصمة الثقافة في كمية التربية  -0
 )حضور فقط( . 0102ابن رشد  /المؤتمر العممي الدولي لكمية التربية لمعموم اإلنسانية  -0

          

 

 


