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 جامعة الموصل
 كلٌة التربٌة األساسٌة

 قسم التارٌخ
 
 

 المعلومات الشخصٌة:

 محمد عبد هللا حسين صياح اللهيبيالدكتور   الكامل االسم 

 بتوللحي ا –الموصل  –نينوى  عنوان السكن 

 1771 / 7/  1 تاريخ الوالدة أربيل محل الوالدة

 ذكر الجنس      متزوج الحالة االجتماعية 

 مسلم الديانة     العراقية الجنسية    

اللغات  العربية اللغة
 األخرى

 اإلنكليزيةقراءة وكتابة اللغة 

 
 : العلمٌة المؤهالت

 قسم التاريخ –التربية االساسية   والقسمالكلية   الموصل أسم الجامعة 

 الجهة المانحة سنة التخرج   التحصيل الدراسي

 تربية/ كلية الآداب تاريخ سبكالوريو -1
 / قسم التاريخللعلوم االنسانية

 للعلوم االنسانيةكلية التربية ماجستير/  -2
 اسالميتاريخ / 

 للعلوم االنسانيةكلية التربية دكتوراه /  -3
 إسالميتاريخ / 
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 جامعة الموصل
 

 جامعة الموصل
 

 جامعة الموصل

  تاريخ اسالمي عامال االختصاص

تاريخ عباسي + تاريخ الفكر السياسي اإلسالمي+ الحضارة والنظم  االختصاص الدقيق
 اإلسالمية

 



عنوان رسالة 
 ماجستيرال

 بو يوسف القاضي ورؤيته السياسيةا

عنوان اطروحة 
 دكتوراهال

 األولجدل السياسي في العصر العباسي ال

 :معلومات التواصل 

  07740930401 رقم الهاتف 

        d.r.moh.mak@gmail.com ايميل

 التعيين والترقيات العممية:
  كز دراسات الموصل وبحسب االمر الجامعي عمى مالك مر  6441/  4/  32 تعيين اولتاريخ

 . 6441/  4/  33في  3446/ 4/4ذي العدد 
 م .3442سياسية / جامعة الموصل عام نقمت الى المالك االداري في كمية العموم ال 
  م . 3441/  1/  63نقمت الى مالك كمية الحقوق / جامعة الموصل في 
  م 3462/ 66/  63نقمت الى مالك كمية التربية االساسية / جامعة الموصل في 
 3466/  64/  2في مساعد مدرس  تم ترقيتي الى لقب . 
 3462/  4/  2رقيتي الى لقب مدرس في تم ت. 
  : مشاركة بالندواتال

 .5/4/2112في  كلية التربية االساسية  / ندوة قسم التاريخ 
 النشاطات االخرى : 

 6441ـ مسؤول القسم العممي في مركز دراسات الموصل في عام  6
 م 3442ـ اعداد مجمة اوراق سياسية في كمية العموم السياسية جامعة الموصل عام 3
 العالم في كمية الحقوق . شغمت منصب مسؤول العالقات وا2
ـ أحد أعضاء شعبة المكتبة االلكترونية في كمية القانون جامعة الموصل حيث تم إصدار عددين من 4

الكشافات الخاصة بالمصادر االلكترونية لممكتبة وبعدد يصل الى أكثر من الف مصدر ومرجع عام 
 م . 3441ـــ 3442

 3462_  3466قوق من سنة . احد اعضاء الهيئة التدريسية في كمية الح2
 ولحد االن . 3462سنة  ذ. أحد اعضاء الهيئة التدريسية في كمية التربية  االساسية من1
م في كمية التربية االساسية ــــــ جامعة  3463ـــــ  3462ـ عضو لجنة الدراسات العميا لمعام الدراسي  1

 الموصل
 بعة في قسم التاريخ كمية التربية االساسية .ـ االشراف عمى بحوث التخرج لطمبة المرحمة الرا 2
 . م 3464ــــ  3463ـ عضو لجنة التعميم المستمر في قسم التاريخ لمعام الدراسي الحالي  3
ـــــ  3463ـ عضو لجنة تحرير أوراق تاريخية التي يصدرها قسم التاريخ في كمية التربية األساسية لعام 4

3464. 
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ــــــ  3463لممؤتمر الدولي األول الذي أقامته كمية التربية األساسية لعام ـــ عضو لجنة االستقبال  64
3464 . 

 الكتب المنشورة : 
 م 2102كتاب ابو يوسف القاضي ورؤيته السياسية ، دار كنوز المعرفة، االردن ، 

 : بحوث منشورة
 استراتٌجٌة الدعوة العباسٌة

 كلٌة التربٌة األساسٌةأبحاث مجلة 
 ٌد النشر :بحوث منجزة ق

 بنو ُمسلٌة ودورهم فً الدعوة العباسٌة 

  منهج التدوٌن التارٌخً عند المؤلف المجهول من خالل كتاب اخبار العباس وولده
. 

 بحوث تحت االنجاز :

  اسلوب الوعظ السٌاسً عند امام دار الهجرة مالك بن أنس من خالل رسالته
 ووزٌره ٌحٌى بن خالد .الموجهة الى كل من الخلٌفة العباسً هارون الرشٌد 

 . الجدل السٌاسً بٌن ابً مسلم الخراسانً والعناصر العربٌة فً خراسان 

 . البالط العباسً بٌن الخلٌفة ابو جعفر المنصور وحفٌده هارون الرشٌد 

  دور النساء االرمنٌات فً انقاذ الخالفة العباسٌة من الزوال بسبب حركة
 اسٌري . سالب
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Name 
D.r.Mohammied Abdullah Hussien Saeah AL- 

Uhaebe 

Academic 

Degree 

Doctor 

Job Title  Teacher 

General Major 
College of Basic Education / Department of 

History 
Mobil No. 07740930401 

Email address d.r.moh.mak@gmail.com 
Date of birth 1/7/1970 

Gender Male 

Housing address Nineveh - Mosul – Batool 
Place of birth Erbil 
Marital Status Married 

Nationality Iraqi 
Language Arabic 
Religion Muslim 

Other languages Reading and writing English 
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2.Qualifications 
 

 

 

 

 

 

General jurisdiction 
Islamic history 

 

General jurisdiction 
the history of Abbasid + the history of Islamic 

political thought + Islamic civilization and systems 

 

Title of the Master 
Abu Yousef Al - Qadi and his political vision 

 

The title of the doctora 
thesis political debate in the first Abbasid era 

 
 

 

Scientific appointment and promotions : 

 •Date of the first appointment of 23/4/1996 on the staff of the Center for Mosul Studies and 

according to the university order number 9/9/2401 on 22/4/1996 

 •transferred to the administrative staff in the Faculty of Political Science / University of 

Mosul in 2005. 

 •transferred to the owners of the Faculty of Law / University of Mosul on 12/6/2006. 

 •Transferred to the owners of the Faculty of Basic Education / University of Mosul on 

18/11/2013 

 •I was promoted to the title of assistant teacher on 5/10/2011. 

 •I was promoted to the title of teacher on 3/4/2017. 

Participation in seminars: 

Seminar Department of History / Faculty of Basic Education on 5/4/2018. 

Other Activities: 

1  - Head of the Scientific Department in Mosul Studies Center in 1996 

Degree 
Date of 

Graduation 

Name of 

University 
Country Major 

Doctorate 2017 Mosul Iraq  

Faculty of 

Education for 

Human Sciences / 

Islamic History 

Master 2011 Mosul Iraq 

Faculty of 

Education for 

Human Sciences / 

Islamic History 

Bachelor 1993 Mosul Iraq 

Faculty of 

Education for 

Humanities / 

Department of 

History 



2 .Preparation of political papers magazine in the Faculty of Political Science, Mosul 

University in 2003 

3 .She held the position of Relations and Information Officer at the Faculty of Law 

4  - One of the members of the Electronic Library Division in the Faculty of Law, Mosul 

University, where the issuance of a number of searchlights for electronic sources of the 

library and the number of more than a thousand sources and reference in 2005-2006. 

5 .One of the faculty members in the Faculty of Law from the year 2011 to 2013 

6 .One of the faculty members in the Faculty of Basic Education since 2013 and until now. 

7  - Member of the Graduate Studies Committee for the academic year 2017 - 2018 in the 

College of Basic Education - University of Mosul 

Supervising the graduation researches of the fourth stage students in the Department of 

History, Faculty of Basic Education. 

8  - Member of the Committee on Continuing Education in the Department of History for 

the current academic year 2018-2019. 

9  - Member of the Editorial Committee of historical papers issued by the Department of 

History at the College of Basic Education for 2018-2019. 

10  - Member of the Reception Committee of the First International Conference held by the 

Faculty of Basic Education for 2018-2019. 

 Published Books: 

Abu Yousef al-Qadi and his political vision, Dar treasures of knowledge, Jordan, 2012 

Published Research: 

The strategy of the Abbasid da'wa 

Journal of Basic Education Research 

Papers in progress: 

 •The children of entertaining and their role in the Abbasid da'wa 

 •The method of historical codification by the author unknown through the book Akbar 

Abbas and his son. 

Research in progress: 

 •The method of political preaching in front of the House of Immigration Malik bin Anas 

through his letter addressed to both the Abbasid Caliph Harun al-Rashid and his Minister 

Yahya bin Khalid. 

 •Political controversy between Abu Muslim Khorasani and Arab elements in Khorasan. 

 •Abbasid court between Caliph Abu Ja'far al-Mansur and his grandson Harun al-Rashid. 

 •The role of Armenian women in saving the Abbasid Caliphate from disappearing due to 

the Basassiri movement. 


