
 

 

 

 

 

 

 

 انزاحٍتانسٍشِ 
 

 

 

 

    يشخاق كاظى عاكٕل ياضً انًٍاحً  :     ـى ـــــــــاالســ

   و 6918 ٔاسط /    : حاسٌخ انًٍـالد 

 يخضٔج      انحانت انضٔجٍت :

 ثالثّ    ذد األٔالد  :ــعـــ

 يسهى     :   انذٌـــــــــــاَت

 فكش اساليًحاسٌخ اساليً / :        صــانخـخـص

 حذسٌسً :       ّ ــــــانٕظٍف

  اسخار يساعذ      انذسجت انعهًٍت :

    / قسى انخاسٌخ   ابٍ سشذ –كهٍت انخشبٍت  / جايعت بغذاد :          عُٕاٌ انعًم

 /انعًم   :         ْاحف

  12916988880/  12266081710:         انٓاحف انُقال

 dr_almayahi@yahoo.com /   كخشًَٔ :انبشٌذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالث انعهًٍت  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 2991 التربٌة البصرة

 1222 التربٌة / ابن رشد بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 1225 اآلداب جامعة بغداد

    أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاٍَاً : انخذسج انٕظٍفً . 

 

 ثانثاً : انخذسٌس انجايعً . 

 الى -هن الفترة   الجاهعة )الوعهد / الكلية(  الجهة ت

 -1222 بغداد لتاريخكلية التربية / قسن ا 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

    

 

 

 

 الى -الفترة هن  الجهة الوظيفة ت

 2006-2001 التاريخكلية التربية / قسن  هدرس هساعد 1

 2006 كلية التربية / قسن التاريخ هدرس 2

 م 2002 كلية التربية / قسن التاريخ استاذ هساعد  3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسٍت انخى قًج بخذسٌسٓا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 م 1222-1221 فلسفة التارٌخ  التارٌخ  2

 م 1222-1225 السٌرة النبوٌة  التارٌخ 1

 م  1222-1222 لمتأخرةتارٌخ العصور العباسٌة ا التارٌخ 2

 -1222 تارٌخ الدولة العربٌة فً العصر االموي التارٌخ 3

4    

5    

2    

 

 :انخً أششف عهٍٓا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خايساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

مدٌنة االسكندرٌة /دراسة فً  2
 532-242احوالها االقتصادٌة )

 م(

 م 1222 ارٌخ قسم الت

كتاب االرشاد للشٌخ المفٌد / دراسة  1
 والمضمون فً الموارد 

 م 1222 قسم التارٌخ

المروٌات التارٌخٌة عن العراق  2
وبالد الشام فً كتاب تارٌخ 

حوادث الزمان وإنبائه ووفٌات 
االكابر واألعٌان البن الجزري 

 هـ (   229)ت

 1224 قسم التارٌخ

دورهم ال حموٌه الجوٌنً و 3
السٌاسً والعلمً فً مصر 
والشام فً القرنٌن السادس 

 والسابع الهجرٌٌن

 1225 قسم التارٌخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 انخً شاسك فٍٓا.انعهًٍت ٔانُذٔاث انًؤحًشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المشترك الثالث المؤتمر الدولً  1
ابن رشد وكلٌة  لكلٌتً التربٌة

 التربٌة للبنات /جامعه بغداد 

 باحث بغداد م 1223

المؤتمر الثالث لكلٌة التربٌة ابن  2
 رشد

 باحث بغداد م1224

3 

عبدالعزٌز الدوري .... مؤرخاً 
 ومفكراً 

ندوة فكرٌة أُقٌمت بالتعاون  مع 
 بٌت الحكمة

13  /2  /

1222 
 مشاركة / بٌت الحكمة بغداد

4 

ستاذ الدكتور حسٌن المرحوم األُ 
علً الدقوقً باحثاً ومؤرخاً ، ندوة 

فكرٌة أُقٌمت بالتعاون مع بٌت 
 الحكمة

12  /22  /

1223 
 مشاركة / بٌت الحكمة بغداد

5 

ورشة تعرٌفٌة بمشروع رسائل 
، أُقٌمت بالتعاون مع التنمٌة 

مؤسسة آفاق اإلبداع للتدرٌب 
والتنمٌة البشرٌة والتطوٌر 

 اإلداري.

12  /21  /

1223 

كلٌة التربٌة )ابن 

 ُرشد(
 مشاركة

6 

اإلمام الصادق ) علٌه السالم ( 
والحوار بٌن الطوائف واآلدٌان ، 

 ندوة علمٌة سنوٌة. 
3  /2  /1224 

كلٌة التربٌة )ابن 

 ُرشد(
 مشاركة

/  2/  22  .ورشة عمل للتطوٌر مجلة األُستاذ 7

1224 

كلٌة التربٌة )ابن 

 ُرشد(

 مشاركة

8 
لعراقٌٌن فً تحقٌق جهود ا

المخطوطات ، ندوة علمٌة أُقٌمت 
 بالتعاون مـــــع بٌت الحكمة.

22  /22  /

1224 
 مشاركة بغداد / بٌت الحكمة

9 

الدور اإلعالمً للسٌدة زٌنب ) 
علٌها السالم ( فً واقعة الطف ، 

ندوة علمٌة سنوٌة أقامها قسم 
التأرٌخ ، كلٌة التربٌة ) ابن ُرشـد 

 .) 

24  /22  /

1224 
كلٌة التربٌة / قسم 

 التأرٌخ
 مشاركة



 

 

 

 

 

 

 

10 

تارٌخ المسألة الفقهٌة فً النجف 
األشرف ، ندوة علمٌة أقامها قسم 

 التأرٌخ ، كلٌة التربٌة. 

12  /21  /

1224 
كلٌة التربٌة / قسم 

 التأرٌخ
 مشاركة

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 اللجنة اإلمتحانٌة
 م1222/  22/  15فً  223ع / 

 

 

 اللجنة اإلجتماعٌة
 م1222/  9/  14فً  422ع / 

 

 المؤتمرات والندواتلجنة         
 م1222/  9/  2فً  252ع /  -
 م1223/  2/  13فً  299ع /  -

 

لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة 
 الرابعة

 1223/  2/  13فً  299ع / 

 

 نة الثقافٌة اللج
 م1224/  22/  1فً  3222ع / 

 

 لجنة تصحٌح دفاتر اإلمتحان
 م1221/  3/  15فً  242ع /  -
 م1222/  9/  2فً  222ع /  -
 م1223/  9/  2فً  3419ع /  -

 م1224/  2/  25فً  994ع  -

 

 

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

 . يمالتعل



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

/الدٌانة  تارٌخ العقائد واالدٌان فً فكر ابن خلدون 1
 الٌهودٌة ، المسٌحٌة ، الزرادشتٌة ،انموذجاً 

مجلة دراسات فً 
 التارٌخ واالثار

،  24العدد 

 م1229

التعلٌمٌة فً مصر  ملٌهالمرتكزات االساسٌة للع 2
 مجلة كلٌة اآلداب فً العصر االٌوبً

،  21العدد

 م1222

فً مصر فً العصر  انالصبٌتعلٌم  3
 /دراسة تارٌخٌة االٌوبً

مجلة الدراسات 
الجامعة  –التارٌخٌة 

 المستنصرٌة

،  5العدد

 م1229
النٌسابورٌٌن  والمؤرخٌن واألُدباء متصوفهالأثر  4

حتى نهاٌة القرن من القرن الثالث وفً بغداد 
 / دراسة تارٌخٌة.السادس الهجري 

/جامعة جلة كلٌة االداب م
 بغداد

لسنة 224العدد 

1222 

االرشاد بحث  هموارد الشٌخ المفٌد فً كتاب 5
 مشترك

مجلة دراسات  فً التارٌخ 
 واالثار

لسنة  29العدد 

1223 

المواقف السٌاسٌة لشٌخ اإلسالم تقً الدٌن بن  6
 دقٌق العٌد من سٌاسة الدولة المملوكٌة.

مشارك ضمن أعمال 
العلمً الثالث لكلٌة المؤتمر 

التربٌة ) ابن رشد ( للعلوم 
 اإلنسانٌة.

 1224 نٌسان

ل الزكً بدمشق فً االسهامات العلمٌة االسرة آ 7
 القرنٌن السادس والسابع الهجرٌٌن 

مجلة االستاذ / كلٌة التربٌة 
 ابن رشد للدراسات االنسانٌة

لسنة 124العدد 

1224 

والمنطق فً سٌف الدٌن االمدي ومحنة الفلسفه  8
 العصر االٌوبً 

مجلة اداب الكوفة / جامعة 
 الكوفة

مقبول للنشر 

1225 

ل الزكً ودورها فً القضاء واالدارة اسرة آ 9
مجلة دٌالى للبحوث  بدمشق فً القرنٌٌن السادس والسابع الهجرٌٌن 

 االنسانٌة

مقبول للنشر فً 
لسنة  24العدد

1225 

 

    .حلية والدولية الهيئات العلمية المعضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة



 

 

 

 

 

 

 

/  2/  3فً  2121العدد   ابن رشد د كلٌة التربٌة /عمٌ كتاب شكر 2

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  كتاب شكر 1 1223

 العلمً

 2/  22فً 2325/ 4م و العدد 

 /1223 
/  3/  2فً  1294العدد  ابن رشد عمٌد كلٌة التربٌة / كتاب شكر 2

1224 
/  2/  22فً  3122العدد  رئٌس جامعة دٌالى  كتاب شكر 3

1224 
 عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة كتاب شكر 4

 دٌالىجامعة 

 

 

 جامعة

/ 22/ 22ف22522ً/  2العدد

1224 
/  21/  12فً  2232العدد  ٌد كلٌة االداب جامعة الكوفةعم كتاب شكر 5

1224  

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 م 1223  ةمراكش دراسة فً احوالها االجتماعٌة واالقتصادٌ 2

1   

2   

3   

4   

5   

 

       

 

              انعًٍـذ                                      سئٍس قسى انخاسٌخ                    

 األُسخار انذكخٕس                            األُسخار انًساعـذ انذكخٕسة                

 كاظى كشٌى سضا انجابشي                                      صٌُب يٓذي سؤٔف        

 و.7161/       /                                و.            7161/      /           

 


