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 المعلومات الشخصية

 الحميد  احمد برزان ميسر حامد  االسم  •

 1/11/1978 المواليد •

 نينوى  -الموصل  الوالدة مكان  •

 ذكر الجنس •

 عراقي  الجنسية  •

 متزوج الحالة الزوجية  •

 أربعة عدد األطفال  •

 07740871017  -  07701601393 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 استاذ  اللقب العلمي  •

 جامعة الموصل  -كلية التربية للعلوم اإلنسانية  -قسم التاريخ القسم العلمي  •

 تاريخ اسالمي التخصص العام  •

 تاريخ المغرب واالندلس التخصص الدقيق •

 dr.barzan_78@yahoo.com /        78@uomosul.edu.iq-drBarzan البريد األلكتروني  •
 ليس لديَّ اشتراك   //Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •

 ليس لديَّ اشتراك  //Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •

• ORCID  رقم الORCID  اشتراكليس لديَّ                 //:ا  رقم 16)يتكون من 
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 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 العراق  -الموصل جامعة -التربيةكلية  تاريخ 2002 بكالوريوس  •

 العراق  -جامعة الموصل -كلية التربية تاريح المغرب واالندلس 2005 ر ــــــماجستي •

 العراق  -جامعة الموصل -كلية التربية المغرب واالندلس تاريح 2009 وراهـــــــــدكت •

 

 األلقاب العلمية

 12/2/2007 -مدرس مساعد اللقب العلمي  •

 2009/ 18/8 -مدرس اللقب العلمي  •

 2012/ 7/10في  -استاذ مساعد اللقب العلمي  •

 16/9/2019االستاذية  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

 
 
 
 
 

 االدارية

 عضو لجنة التطبيقات  
 2018الى  2010من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئيس لجنة التطبيقات

 الى اآلن  2018من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو لجنة التطبيقات 
المركزية في الكلية عن 

 2018قسم التاريخ من 

 الى اآلن 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئيس اللجنة المالية 

 2014الى   2008من 

 مكان العمل 

 جامعة الموصل  -كلية التربية -قسم التاريخ
 
 

 جامعة الموصل  -كلية التربية -قسم التاريخ
 
 

 جامعة الموصل –كلية التربية للعلوم االنسانية 
 
 
 
 

 الموصل  جامعة - كلية التربية -قسم التاريخ

 العلمية الخبرة  •

  -كلية التربية  -تقييم البحث الموسوم ) توافر المواد األولية للصناعة في مدينتي قرطبة وأشبيلية خالل العصر االسالمي( للنشر في مجلة التربية والعلم  -1

 .  2014/ 21/5في   819رقم االستمارة  -جامعة الموصل
رقم    -جامعة الموصل  -كلية االداب  -) من واردات بيت المال في الخالفة العربية االسالمية)الزكاة(  ( للنشر في مجلة اداب الرافدين تقييم البحث الموسوم  -2

 . 2018/ 16/10في  107االستمارة 
في   121رقم االستمارة    -عة الموصل جام -كلية التربية االساسية  -)رحلة القلصادي( للنشر في مجلة ابحاث كلية التربية االساسية تقييم البحث الموسوم  -3

28/10/2018 . 
كلية    -) الحياة االقتصادية ألصحاب الحرف في مصر المملوكية)مستوى المعيشة( ( للنشر في مجلة ابحاث كلية التربية االساسية تقيم البحث الموسوم  -4

 . 23/11/2018في   254رقم االستمارة  -جامعة الموصل  -التربية االساسية 



  -كلية التربية االساسية -تقييم البحث الموسوم )من واردات بيت المال في الخالفة العربية االسالمية)الغنائم( ( للنشر في مجلة أبحاث كلية التربية االساسية -5

 . 3/2019/ 3في   387رقم االستمارة  -جامعة الموصل
رقم   -جامعة الموصل -كلية االداب  -لسلمي بين المسلمين والهنود في العصراالسالمي( للنشر في مجلة اداب الرافدينتقييم البحث الموسوم )التعايش ا -6

 . 2019/ 6/5في  269االستمارة 
جامعة   -ة االداب كلي  -ي سياسة مملكة غرناطة الداخلية والخارجية( للنشر في مجلة اداب الرافدينتقييم البحث الموسوم ) دور الوزير ابو النعيم رضوان ف -7

 . 23/6/2019في  394رقم االستمارة   -الموصل
كلية التربية   -تقييم البحث الموسوم )دور اهل الرأي في الجوانب السياسية في االندلس والية العهد ... ( للنشر في مجلة ابحاث كلية التربية االساسية -8

 . 24/10/2019في  430/7رقم االستمارة  -جامعة الموصل  -االساسية
لدينية انموذجاً(  قييم البحث الموسوم )العوامل المعتبرة لسياسة التولية في المغرب العربي في عصر الفتح والوالة عاملي الكفاءة القيادية واالدارية وا ت -9

 . 1/2020/ 27في   46رقم االستمارة    -جامعة االنبار -كلية التربية للعلوم االنسانية  -للنشر في مجلة جامعة االنبار لللعلوم االنسانية
في   136رقم االستمارة -كلية التربية للعلوم االنسانية -تقييم البحث الموسوم )مدن العشق االندلسي( للنشر في مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية  -10

7/5 /2020  . 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مناقشات علمية

 . 2018تشرين االول  -جامعة تكريت -راه في كلية التربية للعلوم االنسانيةاطروحة دكتو  مناقشة -1
 . 2019اذار  -جامعة الموصل -مناقشة رسالة ماجستير في كلية التربية االساسية -2
 . 2019حزيران  -جامعة الموصل - مناقشة رسالة ماجستيرفي كلية التربية للعلوم االنسانية -3
 .2019تموز  -جامعة الموصل -ابمناقشة رسالة ماجستير في كلية االد -4
 . 2019تشرين الثاني  - مناقشة رسالة ماجستيرفي كلية التربية للعلوم االنسانية -5
 .  2020كلية االداب ، كانون الثاني  -مناقشة اطروحة دكتوراه في جامعة بغداد -6
 .  2020للبنات، ايار  كلية التربية -مناقشة رسالة ماجستير في جامعة تكريت -7
 .  2020كلية التربية، حزيران  -مناقشة اطروحة دكتوراه في جامعة سامراء -8
 .   2020كلية التربية للعلوم االنسانية، اب  - مناقشة اطروحة دكتوراه في جامعة واسط -9
 .  2020كلية االداب، ايلول  -مناقشة رسالة ماجستير ان شاءهللا في جامعة الموصل  -10

 

 األنشطة التدريسية 

-2006الكيمياء( لالعوام  -الرياضيات-تدريس مادة الثقافة الجامعية في االقسام العلمية لكلية التربية) الفيزياء •
2007/2007-2008/2008-2009 . 

كلية التربية -التاريخقسم  -المرحلة الثانية  -العرب وحضارتهم في االندلس + تاريخ المغرب العربيتاريخ  تدريس مادة •
 الى اآلن. 2010من  جامعة الموصل -للعلوم االنسانية

 االشراف على عشرات بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة .  •
كلية التربية للعلوم  -قسم التاريخ -صل الدراسي االول+ الثانيالف -ماجستير تاريخ اسالمي -تخصصيةالمادة تدريس ال  •

 . 2018-2017لعام الدراسيجامعة الموصل ل -االنسانية
كلية التربية للعلوم   -قسم التاريخ -+ الثانيالفصل الدراسي االول -ماجستير تاريخ اسالمي -تخصصية المادة تدريس ال  •



 .  2019-2018جامعة الموصل للعام الدراسي  -االنسانية
كلية التربية للعلوم   -قسم التاريخ -الثانيالفصل الدراسي االول+  -ماجستير تاريخ اسالمي - تخصصيةالمادة تدريس ال  •

 . 2020-2019جامعة الموصل للعام الدراسي  - االنسانية
كلية التربية للعلوم   -قسم التاريخ -الفصل الدراسي االول+ الثاني -ماجستير تاريخ اسالمي -تخصصيةالمادة تدريس ال  •

 . 2020-2019جامعة الموصل للعام الدراسي  - االنسانية
 

 

 
 

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 3 الماجستير •

 ال يوجد  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

 في مجالت محلية وعربية وعالمية محكمة . ( اربعون بحثا  40) •
 

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 الكتب المؤلفة 

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 

 منشورة وقيد النشر في دور نشر عربية مختلفة ( سبعة كتب7)

 المؤتمرات والندوات العلمية 

 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •

 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة

 خمسون مؤتمراً موزعاً بين محلي وعربي وعالمي ( 50) -
 ( اربعون ندوة محلية ودولية 40) -

 

 النشاطات العلمية األخرى 

 ثالثون دورة (30) الدورات التطويرية •



 
 
 

 ( خمسة وعشرون دورة 25) الدورات التأهيلية •

 

 عضوية الجمعيات

في كلية التربية  وممثلها الرسمي الجمعية مندوببغداد، و  -الثقافة(عضو جمعية الراسخ التقني العلمية)عضو لجنة شؤون  •
 جامعة الموصل. -للعلوم االنسانية

 بغداد  -عضو الجمعية العلمية للمثقفين واالكاديميين العراقيين •
 

 
 كتب الشكر 

 ( ستون كتابا  من عدة مؤسسات اكاديمية ودوائر حكومية ومنظمات مجتمع مدني 60) •
 


