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 أوال: المؤىالت العممية.
 التاريخ الكمية الجامعة الدرجة العممية

 3591 التربية ابن رشدكمية  بغداد بكالوريوس
 3557 معيد الدراسات القومية الجامعة المستنصرية يرالماجست
 3551 كمية التربية ابن رشد بغداد الدكتوراه

  / / أخرى
 



 ثانيا: التدرج الوظيفي 
 

 الى –الفترة من  الجية  الوظيفة ت
     1739—3551 جامعة بغداد تدريسي 3
1    
1    
0    
 
 

 ثالثا: التدريس الجامعي 
 الى –الفترة من  الجامعة عيد/الكمية(الجية )الم ت
 1739--3551 بغداد كمية التربية ابن رشد 3
 3559--3550 المستنصرية كمية التربية 1
1    
0    
9    
 

 رابعا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسيا 
 السنة المادة  القسم ت
 1777 االسالميةالحضارة العربية  قسم التاريخ 3
 1773 تاريخ الدولة العربية في العصر االموي تاريخقسم ال 1
 1771 تاريخ العصر العباسي قسم التاريخ 1
 1771 تاريخ العصر العباسي قسم التاريخ 0
 1770 االسالمية الحضارة العربية قسم التاريخ 9
 1779 مؤسسات اقتصادية  قسم التاريخ 1
 1771 االسالميتاريخ المغرب  قسم التاريخ 9
 1779 االسالميتاريخ المغرب  قسم التاريخ 9



 1779 في العصر العباسي تاريخ الخميج العربي قسم التاريخ 5
 1775 تاريخ العصر العباسي قسم التاريخ 37
 1737 ةالحضارة العربية االسالمي قسم التاريخ 33
 1733 دراسات في تاريخ المغرب االسالمي قسم التاريخ 31
 1731 خ المشرق االسالميسات في تاريدرا قسم التاريخ 31
 1731 دراسات في تاريخ الخميج والجزيرة العربية قسم التاريخ 30
 1730 سيتاريخ العصر العبا  قسم التاريخ   39
 1739 دراسات في تاريخ المشرق االسالمي قسم التاريخ 31
 1731 دراسات في تاريخ المشرق االسالمي قسم التاريخ 39
 

 الطاريح، الرسائل ( التي اشرفت عمييا: خامسا: )ا
 

 السنة القسم  اسم االطروحة او الرسالة ت
صااااااااااااامى ا  عمياااااااااااااو وسااااااااااااامم              نقباااااااااااااا  الرساااااااااااااول  3

 عشر االثنى
 1777 كمية التربية ابن رشد

يااات الساايرة النبويااة فااي تاااريخ الرساال والممااوك مرو  1
 ھ137ت  مطبريل

 1773 معيد التاريخ العربي

 1771 كمية التربية ابن رشد رف العرب قبل االسالممعا 1
 1771 كمية التربية ابن رشد موسى بن نصير دراسة تاريخية 0
 1771 كمية التربية ابن رشد يزيد بن مزيد الشيباني 9
 1775 معيد التاريخ العربي شل ومنيجو التاريخي في كتابة تاريخ واسطبخ 1
زيااارة العااارب فاااي العالقاااات التجارياااة باااين اليناااد وج 9

الفتاااارة خااااالل القاااارن الثاااااني الااااى القاااارن الساااااادس 
 اليجري

 1737 كمية التربية ابن رشد

مصاار دراسااة فااي الجغرافيااة التاريخيااة فااي العصاار  9
 االخشيدي

 1733 كمية التربية ابن رشد



 خراسان دراسة في الجغرافية التاريخية   5
 م3199-----191/905---- ھ311

د كميااااااة التربيااااااة اباااااان رشاااااا
 لمعموم االنسانية

1731 

طي ركااااااات ا نماااااااالمرويااااااات التاريخيااااااة  بااااااي الب 37
 م (3301/ھ919 )  المتوفي سنة

 1731 كمية التربية ابن رشد

 االتجاىاات السياساية والفكرياة عناد الحشاشاين فاي 33
 المشرق اإلسالمي وبالد الشام 

 

 1731 كمية التربية ابن رشد

سياسااة الدولااة الفاطميااة فااي مصاار اتجاااه النشاااط  31
 الزراعي

كمياااااااة ابااااااان رشاااااااد لمعماااااااوم 
 االنسانية

1730 

ابااان حااازم االندلساااي وارا  االقتصاااادية فاااب كتاباااو  31
 المحمى

كميااااااة التربيااااااة اباااااان رشااااااد 
 لمعموم االنسانية

1739 

آل البياااات فااااي كتاااااب الخطيااااب البغاااادادي تاااااريخ   30
 بغداد

كميااااااة التربيااااااة اباااااان رشااااااد 
 موم االنسانيةلمع

1739 

كميااااااة التربيااااااة اباااااان رشااااااد  األحوال العامة لالكراد في المشرق االسالمي 39
 لمعموم االنسانية

1731 

 
 سادسا: المؤتمرات والندوات العممية التي شارك فييا.

 نوع المشاركة مكان انعقادىا السنة  العنوان ت
 1730 بغداد عاصمة الثقافة 3

 بغداد
 محاضر 

1     
1     
0     
9     



1     
9     
9     
5     

 

 سابعا: االنشطة العممية االخرى 
 

 خارج الكمية داخل الكمية
  مشارك  في كافة األنشطة العممية في الكمية

  
  
  
  
  
  

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعميم.ثامنا: 
 السنة محل النشر ثاسم البح ت
 3551 ستاذمجمة األ القومية واالنسانية في الفكر العربي 3
 3551 ستاذمجمة األ اشكالية الثقافة والحضارة والتراث واثر الغزو االجنبي لموطن العربي 1
 3551 ستاذمجمة األ الوطني والقومي في اليمن بين عوامل التفكك واالندماج النضال 1
 3551 ستاذمجمة األ الخالفة العربية االسالمية في العصر العباسي االول مراكز القوى في 0
 3550 ستاذمجمة األ الموارد االقتصادية لكتاب الخراج لي يحيى بن آدم 9
 3551 ستاذمجمة األ الحياة االجتماعية في الخميج العربي خالل العصر العباسي 1
 1777 ستاذمجمة األ ث والرابع اليجريالحركة الفكرية في نيسابور خالل القرن الثال 9
ابي  مخميفة العباسيل  االمان االبعاد السياسية واالجتماعية لمواثيق 9

 جعفر المنصور العباسي
دراسات في     مجمة 

 التاريخ واالثار
1779 

 –مجمة التاريخية  شل ومنيجو التاريخي في كتابة تاريخ واسطبخ 5
 الجامعة المستنصرية

1779 

 1775 مجمة كمية االداب ييينيالفكر العربي االسالمي في ثقافة البو  اثر 37



---110مستوى المعيشة لممجتمع البغدادي في العصار الباوييي  33
 ھ009

 1775 مجمة األستاذ العدد

      دراسات في مجمة نالحركة العممية في غزنة في القرنين الرابع والخامس اليجريي 31
 التاريخ واالثار

1737 

ن فااي القاارن الثالااث المياان والحاارف والصااناعات فااي مدينااة اصاابيا 31
 اليجري

 1733 ثارمجمة التاريخ واال

-397البعد السياسي واالجتماعي لممواثيق واألمان لمخميفة الرشيد  30
 ھ351--

 1731 مجمة االستاذ

دراسات في التاريخ مجمة  ھ191-311االمراض والكوارث الطبيعية في خراسان  39
 ثارواال

1731 

مجمة دراسات في   المرويات التاريخية البي البركات االنماطي في ذكر االنبيا  31
 التاريخ واالثار

1730 

 1710 مجمة االستاذ ھ919--199الموارد المائية في مصر خالل العصر الفاطمي  39

مجمة دراسات في التاريخ  االجارة عند ابن حزم االندلسي  39
 واالثار

1739 

مجمة  دراسات في  ل البيت في  كتاب تاريخ بغداد لمخطيب البغداديأ 35
 التاريخ واالثار

1739 

مجمة  دراسات في  الوراقة في بغداد ودورىم في نشر العمم 17
 التاريخ واالثار

1731 

13    

11    

11    

10    



 عاشرا: كتب الشكر ، الجوائز و شيادات التقدير .
 السنة الجية المانحة زة او شيادة كتاب الشكر او الجائ ت
 1775 البصرةجامعة  كتاب شكر وتقدير  3
1    
1    
0    
9    
1    
9    
9    
5    
37    

 
 
 

 ثاني عشر : المغات . االنكميزية بصورة متوسطة
  


