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 ذكر الجنس      متزوج  الحالة االجتماعية  

 مسلم نة الديا     العراقية  الجنسية    

 
 :العلمية المؤهالت

 قسم التاريخ –التربية االساسية   والقسمالكلية   الموصل  أسم الجامعة  
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 اسالمي تاريخ دكتوراه / كلية اآلداب/   -3

1986 
1992 
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 جامعة الموصل 
 جامعة الموصل 
 جامعة الموصل 

 / عباسي  تاريخ اسالمي الدقيق  االختصاص

العالقات السياسية للخالفة العباسية مع االمارات االسالمية خالل حقبة  عنوان رسالة ماجستير
 م ( 1055 -هـ 945/هـ447- هـ334التسلط البويهي )
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 : معلومات التواصل 

  07701742897 رقم الهاتف  
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 التعيين والترقيات العلمية: 

حسب االمر   20/9/1993بتاريخ  لقادسية جامعة ا  كلية التربية / :بدرجة مدرس مساعد تعيين اول تاريخ   •
 .1993/  9/ 20في  4/4/1414/ 5068االمر االداري العدد لقادسية  عة ا الجامعي الصادر من جام

تم نقل خدماتي من جامعة القادسية الى جامعة الموصل / كلية المعلمين ) التربية االساسية حاليا( في   •
 . 21/10/2001في  12204بموجب االمر الجامعي المرقم   29/10/2001

، بموجب االمر    2000/    4/  24في    2084اري العدد  االمر االدمدرس بموجب    تم ترقيتي الى لقب  •
 .11/3/2000في  3/11/2005الجامعي العدد 

بموجب االمر   20009/  9/  13في  70االمراالداري العدد تم ترقيتي الى لقب استاذ مساعد بموجب  •
 . 15/6/2008اعتبارا من تاريخ االستحقاق في   5/1/20009في  9/16/167الجامعي 

          
 



 : العلمية والحقلية براتالخ

 .   والعليا / الماجستير، مواد التاريخ االسالمي / للدراستين االولية  تدريس  -
 . العديد من طلبة الماجستير   على االشراف -
 مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  -
 تقويم علمي لرسائل الماجستير والدكتوراه  -
اخل القطر وخارجه .  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية د -  
.وخارجهاالسمنرات والورش التي تقيمها االقسام العلمية داخل الكلية و  الدورات   المشاركة في -  
تقويم البحوث العلمية الغراض النشر في المجالت العلمية والترقية والتعضيد.   -  
 اشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة -
 

 اللغات 

 الكتابة  ءة القرا التحدث  اللغة 

 نعم نعم نعم العربية 
 نعم نعم  اإلنكليزية 
  لغات اخرى 

 
 : والكتب المؤلفةالمنشورة البحوث 

 مكان وتاريخ النشر اسم المجلة  اسم البحث  ت
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النفوذ الديني والمكانة الروحية للخالفة العباسية خالل حقبة  
 التسلط البويهي . 

 مجلة القادسية   
ني ،  ملحق العدد الثا

المجلد الثالث ، لسنة  
1998  
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االسر العلمية المقدسية ودورها ابان عصر الحروب الصليبية  
 ، اسرة بنو قدامة انموذجا . 

مجلة ابحاث كلية التربية  
 االساسية  

العدد الرابع ، المجلد  
 2005االول ، اذار 
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هـ( ، دراسة في  422 -هـ 362الفقيه عبد الوهاب البغدادي )
   وال عصره واثرها في تكوينه الفكري اح

مقبول للنشر ، مجلة جامعة 
 تكريت  

في  282س/4العدد
27/10/2008   
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مجلة ابحاث كلية التربية    ابن سمعون ، الخطاب الوعظي والتاثير االجتماعي 
 االساسية   

المجلد السادس ، العدد 
الثاني ، عدد خاص  

بالمؤتمر العلمي االول  
 ة االساسية  لكلية التربي
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 الفكر السياسي عند الحنابلة في بغداد 
 

 

وقائع المؤتمر العلمي السنوي  
 الثالث 

كلية التربية  
 االساسية/جامعة الموصل 
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المدارس الحنبلية في بغداد واثرها في الفكر الديني ابان  
 العصر السلجوقي 

Seljukid Culture and 
Civilization ;Science 

and Thought in 
Seljukids Era 

المشروع السلجوقي لتوحيد االمة االسالمية في عهد السلطان   7
 هـ(455-هـ429طغرل بك. ) 

مجلة جامعة كركوك للدراسات  
 االنسانية  

  1433م ج  114العدد:
/    6/ 11هـ التاريخ  : 

2012  

العملية التعليمية ووسائل التعلم من منظور السنة النبوية .   8
   مجلة ابحاث كلية التربية االساسية 

مجلة ابحاث كلية التربية  
 االساسية   

بالمؤتمر  عدد خاص 
العلمي السادس الدولي  
الثاني لكلية التربية  

 2013االساسية 

   سيرة الخليفة المطيع هلل  9
 

مجلة ابحاث كلية التربية  
 الساسية .ا

عدد خاص باالبحاث  
المستلة من رسائل  

الماجستير واطاريح طلبة  
الدراسات العليا اذار لسنة  

2014  
 

10 
الفتن واثرها على السلم االجتماعي من منظور القران الكريم 

 والسنة النبوية 
 

وقائع مؤتمر كلية العلوم  
االسالمية )مقومات السلم  
االجتماعي ، قراءة اسالمية  

 الواقع المعاصر (   في ضوء

، جامعة 1-3/4/2014
 صالح الدين/اربيل  

وصف اربل في المصادر الجغرافية والبلدانية واالدبية في  11

 العصور االسالمية

مجلة ابحاث كلية التربية  

، عدد  1االساسية ، مج

خاص بابحاث المؤتمر  

-10العلمي الدولي الثالث ،  

 . 2019نيسان   11

نيسان   10-11

 معة دهوك جا . 2019

12 

الخطاب الصوفي واثره التربوي والتعليمي في بغداد في القرن السادس 

 الهجري

(هـ( ، انموذجا561) مدرسة الشيخ عبد القادر الكيالني )ت  

 

 

وقائع المؤتمر الدولي الثاني 
عشر للدراسات التاريخية  
واالجتماعية والقانونية /  

جامعة هيتيت/تركيا / من  
 .2020حزيران  5-7

 



المشاركة بالندوات  
 والمؤتمرات  

12/4/1995-11     جامعة القادسية       المؤتمر العلمي االول  
جامعة القادسية     25- 26/3/1997  المؤتمر العلمي الثاني   

-28    جامعة القادسية 29/3/2001  المؤتمر العلمي الرابع  
-21 كلية التربية االساسية/جامعة الموصل  23/5/2007 مر العلمي االول المؤت   

9/2009/ 30-29كلية التربية االساسية/جامعة الموصل  المؤتمر العلمي السنوي الثالث  
  Science and Thought in Seljukids Era The Second  International 

Symposium on Seljukid Culture and Civilization; KONYA/TURKEY  

20-22/10/2011 
المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية والعلوم االنسانية/     2012 /5/ 22-23

 جامعة كركوك
7- 9/5/2013 /   المؤتمر العلمي السادس الدولي الثاني لكلية التربية االساسية   

جامعة الموصل    
جامعة صالح   /قراءة اسالمية في ضوء الواقع المعاصر مؤتمر مقومات السلم االجتماعي،

    3/4/2014-1  لوم االسالمية كلية الع الدين/
جامعة بغداد/كلية االداب (  المؤتمر العلمي السنوي بعنوان) الموصل عبر التاريخ

22/03/2018    
 26/4/2018-22كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد//المؤتمر العلمي الدولي السادس  
  

 .2019/ نيسان 11-10المقام في دهوك  المؤتمر العلمي الدولي الثالث / كلية التربية االساسية
-20المؤتمر العلمي الدولي االول للدراسات الصرفة واالنسانية / جامعة الحمدانية 

 في اربيل .  21/11/2019

  7-5المؤتمر الدولي الثاني عشر للدراسات التاريخية واالجتماعية والقانونية / جامعة هيتيت/تركيا / من 

 رة التلفزيونيةعبر الدائ .2020حزيران 

   .1/5/2012في   كلية التربية االساسية  / دوة قسم التاريخ ن
 .5/4/2018في   كلية التربية االساسية   /ندوة قسم التاريخ 

 النشاطات االخرى 

في قسم التاريخ.  لجنة االمتحانيةعضو ال -  

يا . عضو في لجنة الدراسات العل  -   

تربية االساسية.  عضو هيئة تحرير مجلة ابحاث كلية ال  -  

ة ارشفة االسئلة االمتحانية في الكلية عضو في لجن -  

مسؤول لجنة تدقيق الجارتات االمتحانية في الكلية  -  

 عضو تحرير نشرة اوراق تاريخية التي يصدرها قسم التاريخ في الكلية 

   9201عضو اللجنة العلمية الفرعية لمؤتمر الكلية  

 عضو نقابة االكاديميين العراقيين 

2020-2019عضو اللجنة االلكترونية المركزية لالمتحانات االلكترونية    

 . 2008/  1996دورة طرائق تدريس : مركز طرائق التدريس / جامعة الموصل ،  -

  دورة الحاسوب : مركز الحاسبة / جامعة الموصل . -
 2018دورة سالمة اللغة العربية : كلية التربية االساسية / جامعة الموصل ،  -

 
 كتاب شكر 50اكثر من  عدد كتب الشكر 



 
 
 
 

  الشكر والتقدير : -

( ورئيس جامعة  1( ومساعد رئيس جامعة الموصل عدد )1( ورئيس جامعة الموصل عدد )2كتب شكر من الوزير عدد)
 ية.( وعدة كتب شكر من عمادة كلية التربية االساس1جامعة بغداد عدد) ( وعمادة كلية االداب1الحمدانية عدد )

 


