
 

 

 

 

 

 

 

 السيزٍ الذاتيَ
 

 

 

 

  ّسي ابزاُين حسيي هحوْد:   ـن ـــــــــاالســ

      التاريخ:     صــالتـخـص

 تذريسية:      َ ــــــالْظيف

     هذرس  الذرجة العلوية :

 كلية التزبية / ابي رشذ للعلْم اإلًساًية:    عٌْاى العول

 

 .أّالً : الوؤُالت العلوية  

 التارٌخ ة ـــالكلٌ ةالجامع الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 8991 كلٌة التربٌة / ابن رشد جامعة بغداد

 2002 كلٌة التربٌة / ابن رشد جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2080 كلٌة التربٌة / ابن رشد جامعة بغداد

 

 ثاًياً : التذرج الْظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002 – 1991 كلية التربية / ابن رشد مساعد باحث  1

 2010 - 2002 كلية التربية / ابن رشد مدرس مساعد 2

 ..... - 2010 كلية التربية / ابن رشد مدرس 3

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 :االطاريح ، الزسائل ( التي أشزف عليِا ): ثالثاً  
 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

8 
 نظام الحكم عند عرب الشمال

 جنوب )دراسة مقارنة(وعرب ال
 2082 قسم التارٌخ )عضو مناقشة(

المروٌات التارٌخٌة لسبط ابن  2
ابه مرآة الجوزي ومنهجه فً كت

 الزمان
 

 2082 قسم التارٌخ )عضو مناقشة(

 

 التي شارك فيِا.العلوية ّالٌذّات الوؤتوزات :  رابعاً  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
 المشاركة 
 ) بحث /
بوستر 
 حضور(

مؤتمر مقدمات ونتائج االصالح  1
والتعلٌم فً العراق كلٌات التربٌة 

 انموذجا  
 

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة للعلوم  2082
 ابن رشد  –االنسانٌة 

بحث 
 منفرد

 

 . أو تطوير التعليم: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع خامسا   

 السنة النشر محل أسم البحث ت

البٌرونً وكتابه اآلثار الباقٌة عن القرون  1
 الخالٌة

 2002 مجلة كلٌة اآلداب / جامعة بغداد

بٌت مال المسلمٌن منذ التاسٌس وحتى  2
 م( 142-222هـ()222-8العصر العباسً )

 2002 مجلة األستاذ كلٌة التربٌة / ابن رشد

3 
رواٌة المشرق اإلسالمً عند الٌعقوبً فً 

 تابه البلدانك

مجلة دراسات فً التارٌخ واآلثار / كلٌة 
 اآلداب / جامعة بغداد

2082 

 2084 مجلة كلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة بنٌامٌن التطلً ومنهجه فً رحلته 4

القزوٌنً ومنهجه فً كتابه اآلثار الباقٌة  5
 عن القرون الخالٌة

 2084 مجلة األستاذ كلٌة التربٌة / ابن رشد

6 
 2084 مجلة كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة بنٌامٌن التطلً ومنهجه فً رحلته

الرواٌة التارٌخٌة عند الزهري فً كتابه  7
 الجغرافٌة

 2082 مجلة مداد االداب/ الجامعة العراقٌة

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : سادسا   

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت
 ديرالتق

 السنة الجهة المانحة

وزٌر التعلٌم كتب شكر من  2 8
 العالً

 2084-2082 
 2082  كتاب شكر من رئٌس الجامعة 2 

 2082-2009  كتاب شكر من عمداء الكلٌات  81 2

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: سابعا   

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2082 عبداللطٌف البغدادي )دراسة تارٌخٌة( 8

 2082 الرواٌة التارٌخٌة عند ٌاقوت الحموي فً كتابه معجم البلدان  2

 
 
 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


