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 النشاط العلمي (11

 البحوث المنشورة   

الجمعية المحمدية وفرعها في الموصل   1

 م 1909-1908عام 

مجلة ابحاث كلية 

 التربية االساسية

في  1

6\5\2009 

 م.د.ماهر حامد جاسم 

دور شيوخ االسالم في اتخاذ القرار في  2

 الدولة العثمانية  

مجلة ابحاث كلية 

 التربية االساسية

في  2

24\5\2007 

 م.د.ماهر حامد جاسم   

م.د.عماد عبد العزيز 

 يوسف 

مشاريع الليبراليين والمحافظين لحل   3

المسألة االيرلندية في ثمانينيات القرن 

 التاسع عشر

  -مجلة فيستنك

جامعة تامبوف /  

مدينة تامبوف /  

 روسيا

في تموز   7

 م2015

م.د.ماهر حامد جاسم  

 محمد النورة

جالدستون في تطوير  دور ويليام  4

 مشروع قانون الحكم الذاتي  

المجلة العلمية 

 -لعموم روسيا

 موسكو 

في  7

 م2015تموز

م.د.ماهر حامد جاسم  

 محمد النورة

جدال الحزب الليبرالي البريطاني على   5

المسودة االولى من مشروع قانون  

 الحكم الذاتي االيرلندي 

مجلة العلوم 

النظرية 

–والتحليلية 

 موسكو  

م.د.ماهر حامد جاسم   2015في  3 

 محمد النورة

مجلة علم  ديفيد بارنيل والليبراليين البريطانيين  6

-االجتماع 

 موسكو 

م.د.ماهر حامد جاسم   2015في  2

 محمد النورة

 

-الثورة اليونانية والعالقات الروسية  7

م في المصادر  1829-1812العثمانية 

 الروسية واألجنبية  

مجلة كل العلوم  

الروسية 

الموحدة /  

 موسكو  

المجلد االول  

في أيار   5العدد \

 م2016

م.د.ماهر حامد جاسم  

 محمد النورة

الروسية بين عامي  -الحرب العثمانية 8

م من وجهة نظر  1806-1812

 ؤرخين الروس المعاصرين الم

مجلة الدراسات  

التاريخية 

والحضارية 

جامعة 

مركز  \تكريت

صالح الدين 

االيوبي 

للدراسات 

التاريخية 

 والحضارية 

 9المجلد 

في   29العدد\

 م2017حزيران 

م.د.ماهر حامد جاسم  

 محمد النورة

كوادر ونـــخب  منخريجي  المدارس  9

 الـــموصل األهـــلية واألجـــنبية في 

 )دراســــــــة في سيرتــــــهم( 

مجلة ابحاث كلية 

 التربية االساسية

 م.د.ماهر حامد جاسم    م 2018اب 

م.د.عماد عبد العزيز 

 يوسف 



المدارس األهلية المعاصرة في الموصل  10

)مدرسة األوائل االبتدائية األهلية  

م أنموذجا   2008-2005المختلطة 

 (دراسة وثائقية

ابحاث كلية مجلة 

 التربية االساسية

 م.د.ماهر حامد جاسم   م 2018اب 

  

 

 

رير مصير واليات  قحرب القرم وت 11

 1856-1853البلقان العثمانية 

كلية  أبحاثمجلة 

 األساسيةالتربية 

 م.د.ماهر حامد جاسم    م 2019

م.د.عماد عبد العزيز أ.

 يوسف 

 
 

 وورش العمل  لمؤتمرات والندواتا 12

المؤتمر العلمي السنوي االول  

 لكلية التربية االساسية  

 م 2007 كلية التربية االساسية\جامعة الموصل 

المؤتمر العلمي السنوي 

 لكلية التربية االساسية ثالث ال

 م 2019 كلية التربية االساسية\جامعة الموصل 

 

العالمية   الحروب  في  روسيا 

)في  الدولية  والصراعات 

للحرب  المئوية  الذكرى 

 العالمية االولى( 

مؤتمر دولي عقد في معهد العلوم 

 روسيا   -السياسية في مدينة فورونيش

 م 2014

المؤتمر العلمي السنوي 

 لكلية التربية االساسية  الثالث 

 م   2019 كلية التربية االساسية\جامعة الموصل 

ندوة تاريخية موسعة بعنوان  

مشاكل االثار وتاريخ الشرق  

االوسط واألوضاع الراهنة في  

 سوريا والعراق 

–جامعة فورونيش التربوية الحكومية 

 روسيا

 م2015

ندوة حول دور المراة في بناء  

المجتمع الذي اقامه قسم 

االساسية  كلية التربيةالتاريخ 

 م2018)جامعة الموصل( 

عنوان البحث )األوضاع  

أواخر  التعليمية للمرأة الموصلية منذ

القرن التاسع عشر إلى نهاية العهد  

 الملكي( 

 

 م   2018

ندوة قسم التاريخ 

األولى والثانية في 

كلية التربية االساسية 

 )جامعة الموصل(

 

  

مشاركة في عدد من  

ورش العمل في  

المجال التربوي 

والبحث العلمي  

اقامتها اقسام كلية  

التربية االساسية 

 )جامعة الموصل(

  



 

دورة سالمة اللغة 

العربية في كلية 

التربية االساسية 

)جامعة الموصل( 

 م2018

  

المشاركة في  ورشة  

مركز دراسات  

الموصل حول توظيف  

النص االنكليزي  

 م  2018التاريخي  

 

  

 

 اللغات التي اجيدها   – 13
 

 والروسية           واالنكليزية        العربية 

 
مشاركة في الندوات وورش العمل التي  وشهادات  التقديرو لدي العديد من كتب الشكر  -14

  الثالثالمؤتمر العلمي السنوي لكوني عضو لجنة استقبال في   باإلضافةفي كليتنا  أقيمت

ومقرر جلسة محور التاريخ     وباحث  2019لعام  جامعة الموصل األساسيةلكلية التربية 
 . الحديث في المؤتمر 

  األساسيةكلية التربية  أبحاثلدي العديد من البحوث التي قمت بتقييمها من مجلة  – 15
  جامعة الموصل
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