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 المعلومات الشخصية

 الجبوري  بالل محمد رمضان سعد  الدكتور االسم  •

  1973 المواليد •

 الموصل / العراق   الوالدة مكان  •

 ذكر  الجنس •

 عراقي   الجنسية  •

 متزوج  الحالة الزوجية  •

  3 عدد األطفال  •

   009647710469822  رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 28/2/2018أستاذ مساعد     اللقب العلمي  •

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

 تاريخ  االسالميال التخصص العام  •

 العباسي تاريخ ال التخصص الدقيق •

 Dr.saadr1973@gmail.com البريد األلكتروني  •
   بوابة البحث العلمي  •

    الباحث العلمي  •

• ORCID   
 
 
 
 

 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة



  العراق/  كلية التربية –جامعة الموصل  التاريخ االسالمي  2010 دكتوراه  •

 العراق/  كلية التربية –جامعة الموصل  التاريخ االسالمي 2005 ماجستير  •

 / العراق  كلية االداب –جامعة الموصل  التاريخ  2000 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2005 مدرس مساعد :  •
 2010 مدرس :  •

 2018 أستاذ مساعد :  •

•     
 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

   مقرر قسم التاريخ (  2019-2018)  المنصب •

   الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 التاريخ االسالمي الدراسات االولية 

 العباسي .   االقتصادي في العصر : التاريخ الدراسات العليا

 
 

 العليا اإلشراف على طلبة الدراسات 

 2      عدد الطالب الماجستير •

  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

   االسالمي والمشرق اوربا بين االقتصادية لالزمات التاريخية الجذور •

   الشام بالد  في الخشبية الثروة •

 العباسي العصر خالل العراق في الحبوب تجارة •

  الصليبية الحروب فترة ابان الشام بالد معادن •

   العباسي  العصر في  السياسي للصراع انعكاس االسالمية المسكوكات صورة •

 



 
 

 الكتب المؤلفة 

 2015/   عمان/  وناشرون موزعون الفكر دار/  االسالمية المسكوكات      •

  2014/  القاهرة/  االسالمي  المشرق في الحضارية  واستخداماتها االخشاب •

 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 

  الجزائر جمهورية/  االزمات زمن االقتصادية التكتالت •

   االهلية الحرب حتى العربي الفتح من لبنان •

 بغداد/  الدولي  المؤتمر/  المجتمعية التحديات مواجهة في  والتعليم التربية دور •

  
 

 النشاطات العلمية األخرى 

  2019/ 2018 الدراسي للعام التاريخ قسم  مؤتمر في  العلمية اللجنة عضو  •

 .التاريخ قسم في  سنوات لثالث االمتحانية اللجنة في وعضو  •

 
 

 عضوية الجمعيات

-  
 

 كتب الشكر 

 .الجامعة رئيس السيد من  شكر وكتاب الكلية عمادة من شكر كتب 7 •

 
 
 
 


