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 المعلومات الشخصية:

 ادريس سليمان محمد عبد القادرم. الدكتور أ. الكامل االسم 

 شقق الخضراء –حي الخضراء  –الموصل  –نينوى  عنوان السكن 

 1957 تاريخ الوالدة الموصل -نينوى  محل الوالدة

 ذكر الجنس      متزوج الحالة االجتماعية 

 مسلم الديانة     اقيةالعر الجنسية    

 :العلمية المؤهالت

 قسم التاريخ –التربية االساسية   والقسمالكلية   الموصل أسم الجامعة 

 الجهة المانحة سنة التخرج   التحصيل الدراسي

 بكالوريوس/ كلية التربية / قسم التاريخ  -1
 اسالميتاريخ ماجستير/ كلية اآلداب/   -2
 اسالميخ تاريدكتوراه / كلية اآلداب/   -3

1981 
1989 
1997 

 جامعة الموصل
 جامعة الموصل
 جامعة الموصل

 تاريخ اسالمي الدقيق االختصاص

 – 661هــ /447-42نظام الحجابة في الدولة العربية االسالمية ) عنوان رسالة ماجستير
 م(1055

 ( هــ 656 – 132نفوذ الوزراء السياسي في الدولة العباسية ) عنوان اطروحة دكتوراه

 :معلومات التواصل 

  07701688918 رقم الهاتف 

 yassin.idrees@gmail.com ايميل
 

 حسب االمر الجامعي الصادر من جامعة  25/12/1990تعيين كان في جامعة االنبار بتاريخ  اول
 . 25/12/1990في  5491االنبار برقم 

  ى جامعة الموصل / مركز تقرر بأمر جامعي نقل خدماتي من جامعة االنبار ال 1998وفي سنة
 . 24/1/1998دراسات الموصل بتاريخ 

  1997تم ترقيتي الى لقب مدرس بعد نيلي شهادة الدكتوراه سنة . 
  29/2/2004تم ترقيتي الى لقب استاذ مساعد بتاريخ . 

 

 :العلمية والحقلية الخبرات  •

 
 العباسي, اضافة الى تدريس السيرة النبويةتدريس في كل ما يتعلق في اختصاص الحضارة )نظم اسالمية( في العصر 

لطلبة الدراسات العليا, اضافة الى تقييم العديد من البحوث للمجالت وتعضيدها وتقييم بحوث الترقيات, واضافة الى 
د من طلبة الماجستير في داخل كلية االشراف العديد من طلبة الماجستير يفوق عددهم ثمان طالب ومناقشة العدي

 .ساسية وكلية اآلداب وكلية التربيةالتربية اال
 



 

 اللغات

 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 نعم نعم نعم العربية
    اإلنكليزية
 التركمانية لغات اخرى 

 والكتب المؤلفةالمنشورة البحوث 
 مكان وتاريخ النشر اسم المجلة اسم البحث ت
 
1 
 

 طة العباسيةعمارة بن حمزة: سيرته الذاتية وعالقته بالسل
 /مجلة اداب الرافدين

 2001لسنة  (34 )العدد

 /جامعة الموصل
 /كلية اآلداب
2001 

 
2 
 

 
 عبد هللا بن مبارك: البناء الفكري في كتابته )الجهاد والزهد والرقائق( 

 

مجلة ابحاث كلية التربية 
  /ساسيةالا
 2003لسنة  (1 )العدد

 /جامعة الموصل
 /شهر كانون االول

 2003لسنة 
 
3 
 

 
 قضيب البان الموصلي, حياته, شيوخه, كراماته

 

مجلة ابحاث كلية التربية 
 /ساسيةالا

 (2(/العدد )1المجلة )

 /جامعة الموصل
 /شهر حزيران

 2004سنة 
 
4 
 

 الزنكيينالتصوف في الموصل في عهد 
 

مجلة ابحاث كلية التربية 
 /ساسيةالا

 (3(/العدد )1المجلة )

 /جامعة الموصل
 /انشهر حزير 

 2004سنة 
 
5 
 

 
  في القران الكريمآيات الكرامات 

 

 /مجلة افاق الثقافة والتراث
 (46العدد )

 /جامعة الموصل
 2004سنة 

 
6 
 

 
 الفضيل بن عياض: دراسة في الزهد والخطاب الواعظين

 

 /مجلة التربية والعلم
 (3(/العدد )11المجلة )

 /جامعة الموصل
 2004سنة 

7 
 

 لتاريخية الجغرافية خالل العصور االسالميةتلعفر في المصادر ا
 

 /مجلة اداب الرافدين
 ( 42) العدد

 /جامعة الموصل
 /كلية اآلداب
2005 

8 

 
الموصل في كتب الرحالة الجغرافيين في القرن الرابع الهجري / العاشر 

 الميالدي : دراسة مقارنة بين ابن حوقل والمقديش
 

 /مجلة دراسات الموصلية
 2008( / 22د )العد

 /جامعة الموصل
مركز الدراسات 

 2008/  الموصل



9 

 
 مدارس العراقيين في القدس في اواخر العصور الوسيطة 

 )بحث مشترك مع دكتور يوسف جرجيس(
 

نشر في مؤتمر القدس 
 السنوي الرابع  

 /جامعة تكريت
 2002سنة 

10 

 
 الياقوت الحموي  الموضوعات المعرفية للجزيرة الفراتية في معجم البلدان

 )بحث مشترك(
 

مجلة ابحاث كلية التربية 
 /ساسيةالا
 (3العدد ) (/11المجلة )

 /جامعة الموصل
 اذار/شهر 
 2012سنة 

11 

 
م( دراسة في التكوين الذاتي  815هـ /  200معروف الكرخي )ت 

 واالثر االجتماعي
 

مجلة ابحاث كلية التربية 
 /ساسيةالا
 (4العدد ) (/12المجلة )

 /امعة الموصلج
 حزيران/شهر 
 2013سنة 

12 
الطائي )رضي هللا عنه( على عهد الخليفة علي بن دور عدي بن حاتم 

 ابي طالب كرم هللا وجهه
 )بحث مشترك(

مجلة ابحاث كلية التربية 
 /ساسيةالا

عدد خاص باألبحاث 
 المستلة

 /جامعة الموصل
 كانون الثاني/شهر 

 2013سنة 

13 
وزيرًا م(  1149هــ /  544الملك الطواسي )ت  ضياء الملك بن نظام

 للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي.
 )بحث مشترك(

مجلة ابحاث كلية التربية 
 /ساسيةالا
 (6العدد ) (/159المجلة )

 /جامعة الموصل
2014  

-16النشاط العمراني في الموصل خالل العصور االسالمية الماقدمة ) 14
 م(783-637هــــ( ) 167

جلة ابحاث كلية التربية م
 /ساسيةالا
 (3العدد ) (/15المجلة )

 /جامعة الموصل
 حزيران/شهر 
  2019سنة 

 الوزارة من خالفة القاهر باهلل حتى نهاية عصر امرة االمراء 15
مجلة ابحاث كلية التربية 

 /ساسيةالا
 (3العدد ) (/15المجلة )

 /جامعة الموصل
 حزيران/شهر 
 2019سنة 

 ةنظام الحجابة في الدولة العربية االسالمي 16
 م( 1055-661هـ /  447-41دراسة مقارنة )

 كتاب مؤلف
لسنة  2604رقم االيداع/

2018 
 دار نون للطباعة والنشر

2018 



 

 
 
 
 

بالندوات المشاركة 
 والمؤتمرات 

  2002مؤتمر القدس في جامعة تكريت التي اقيمت في الثاني من تشرين االول سنة . 

 .شاركت عدة مؤتمرات التي اقامتها مركز دراسات الموصل/ جامعة الموصل 

  .المؤتمرات التي اقيمت في كلية التربية االساسية 

 النشاطات االخرى 

 سم لعدة سنوات وكـــ رئيس للجنة االمتحانية في ق شاركت كعضو في اللجنة االمتحانية
ت وعمل التربية االسالمية وقسم التاريخ في كلية التربية االساسية / جامعة الموصل.

 / جامعة الموصل. ساسيةالايضًا كعضو تحرير في  مجلة ابحاث كلية التربية ا

 سي يز للعام الدرامنحت من عمادة كلية التربية االساسية )درع التميز لألستاذ المتم
 . 12/6/2018( في يوم 2017-2018

  القيام بتقييم بحوث لمجلتنا مجلة ابحاث كلية التربية االساسية والمجالت االخرى 
سائل والمشاركة في اللجان المركزية والفرعية في قسم التاريخ, ومناقشة العديد من الر 

 الجامعية اضافة الى كتب الشكر جديدة.

  ضع اسئلة االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا, وكذلك كنت عضؤ في لجنة و
 ي قسمعضوًا في لجان اقرار عناويين الطلبة المقبولين في الدراسات العليا في كليتنا ف

  2020-2019التاريخ وكذلك في لجنة السمينار في الفصل الدراسي االول والثاني لسنة

 منه. رئيس جامعة الموصل وهلل الحمد وال لدي عشرات الشهادات التقديرية اثنين منها من   
 تجاوز اربعين كتاب عدد كتب الشكر


