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 د. ىشد فخري سعيد جرجيس السهلى
 
 

 جسيهرية العراق / جامعة السهصل / كلية التربية االساسية / قدم التاريخ
 : متدوجة ولجيها حالة االجتساعيةال ؛1979: السهصل /  محل وتاريخ الهالدة

 .ولجين
  .dr.haindfakhry@gmail.com:  البريد االلكتروني -

 009647705929293 مهبايل:
شهادة البكالهريهس في التاريخ / كمية اآلداب / قدم التاريخ / جامعة  -:  التحريل الدراسي

 .2001السهصل / 
 الحجيث كمية االداب / قدم التاريخ /جامعة السهصل . في التاريخ ماجدتير -

        .كمية االداب / قدم التاريخ /جامعة السهصلالحجيث والسعاصخ  في التاريخ  دكتهراه -
حجيث ال  الدياسة الجولية : تاريخ التخرص الدقيق / : تاريخ حجيث التخرص العام - 
 .سعاصخالو 
في قدم التاريخ / كمية التخبية االساسية / جامعة  عزه هيئة تجريذ:  لعشهان الهظيفيا 

 .السهصل
تجرس العجيج من السهاد الجراسية مشها : )تاريخ اوربا في العرهر الهسطى  التدريس: -

وعرخ الشهزة والعرخ الحجيث, تاريخ الهطن العخبي السعاصخ, تاريخ تخكيا الحجيث 
 .والسعاصخ, تاريخ الخميج العخبي, حقهق االندان, الجيسقخاطية ونظم الحكم الجولية(

 .المتحانية في القدم لدشهات عجةعزه في المجشة ا -1 السيام االدارية : -
 .لجشة التجقيق في المجشة االمتحانية عزه  -2 

  البحهث السشجزة والسشذهرة: - الشذاط العلسي: -
 . 1840-1814الهجهد السرخي في والية اليسن واثخه في الدياسة البخيطانية  -1
 . 1802-1762التشافذ البخيطاني الفخندي عمى سهاحل البحخ األحسخ الجشهبية  -2
 .بين الشظخية والتطبيق 1789اعالن حقهق االندان والسهاطن عام  -3
العسالة العخبية في دول الخميج العخبي في حقبة التدعيشات مذاركة في السؤتسخ الجولي  -4 

 لسهصل. الثاني في كمية التخبية االساسية, جامعة ا
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 . 1799-1798نابخت في البحخ األحسخ سياسة نابميهن به  -5
 .1802-1798الدياسة البخيطانية في البحخ االحسخ  6
 . ( نسهذجا  2016-1950خة )زها حجيج دور السخأة في الشهزة العسخانية السعاص -7
    (.1909-1876والية اليسن في عهج الدمطان عبجالحسيج الثاني ) -8
الذتات الفمدطيشي في العخاق , دراسة مقارنة الوضاع الالجئين الفمدطييشين قبل ومابعج -9

 .2003االحتالل االمخيكي لمعخاق عام
 دور الشخبة في تغييخ وجة الشظخ تجاه االسالم بعج احجاث داعر في السهصل .-10

 : السؤتسرات والشدوات-
 .كمية التخبية االساسية )جامعة السهصل(في والثالث  السؤتسخ الجولي األول والثاني -1
 .السؤتسخ الجولي األول في كمية العمهم الدياسية )جامعة السهصل( -2
التخكية  -ية والعالقات العخبيةالسؤتسخ الجولي الدمطان عبجالحسيج الثاني في الحاكخة العخب -3

 (.2018/ 12/ 14-12تخكيا ,لمسجة ) –كهتاهيا  -,جامعة دوممه بيشار
-9في انقخة  orsamوشسال افخيقيا مشتجى مخاكد البحهث في الذخق االوسط  -4

 .2019/تسهز/10
 .نجوة قدم التاريخ األولى والثانية في كمية التخبية االساسية )جامعة السهصل(  -5

 نجوة التهحج في قدم التخبية الخاصة, كمية التخبية االساسية ,جامعة السهصل.  -6
 .تاريخ في مخكد دراسات السهصلنجوةعن السهصل مرجر لجراسة ال -7

  :والدورات ورش العسل -
مذاركة في عجد من ورش العسل في السجال التخبهي والبحث العمسي اقامتها اقدام كمية  -1

 .التخبية االساسية )جامعة السهصل(
السذاركة في ورشة العسل االلسانية السقامة في جامعة دههك بالتشديق مع قدم البعثات  -2

 والعالقات الثقافية جامعة السهصل.
 .دورة االحراء التخبهي  -3
 ./مخكد دراسات السهصلدورة في ترشيفات السكتبة االفتخاضية -4
  السجالت العلسية السحكسة:عزهية وتحكيم  -
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     / الكهيت –اسطشبهل  –الذخق االوسط / لشجن لجراسات الذخق االوسط / مخكد طخوس لجراسات  مجمة طخوس -1
 .عزه هيئة تحخيخ/ كاتب 

 تحكيم بحهث في مجمة اداب البرخة في كمية االداب جامعة البرخة .-2
بالمغة اإلنكميدية كتاب مؤلف جساعي بعشهان )الدمطان عبجالحسيج في الحاكخة العخبية(  الكتب السؤلفة:  -

  .2019والتخكية والعخبية ,اسطشبهل /
 دراسة في اوضاعو  االدارية و الدياسية(.  1011-1001كتاب )اليسن في عيد حكم االتحاديين    

   
من جامعة السهصل / كمية اآلداب /قدم  2000: كفاءة في المغة االنكميدية عام الكفاءات -

 .المغة االنكميدية
 .من جامعة السهصل / مخكد الحاسهب والسعمهماتية 2007 كفاءة حاسهب  -
  ./ مخكد الحاسهب والسعمهماتية  من جامعة السهصل IC3 2011كفاءة  -

 نذاطات السجتسع السجني:
ناشطة مجنية متطهعة في حسالت نذخ ثقافة التدامح بين ابشاء السجتسع في السشاطق السحخرة -

 مشظسة االفق لالغاثة والتشسية . في التعاون مع من داعر


