
 لسيرة الذاتية والعلمية ا

 

 ال ناصر   صفوان طه حسن اسم التدريسي  
 

 دكتوراه / استاذالشهادة، 

 ، جامعة الموصل، الموصل، العراق التربية للعلوم اإلنسانية، كلية التاريخقسم 

 
 

 

 المعلومات الشخصية

 صفوان طه حسن حسين الناصر  االسم  •

 3/1/1975  المواليد •

 العراق   –الموصل  الوالدة مكان  •

 ذكر  الجنس •

 عراقي  الجنسية  •

 متزوج الحالة الزوجية  •

 4 عدد األطفال  •

 07704502114 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 استاذ اللقب العلمي  •

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

 التاريخ االسالمي التخصص العام  •

 العصر العباسي األخير والحروب الصليبية  التخصص الدقيق •

 safwan75nasir@uomosul.edu.iq البريد األلكتروني  •

 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •

 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •

• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 
 
 
 
 

 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة



 البلد،  الموصل ، جامعة   التربية   كلية التاريخ العباسي العصر األخير  2006 دكتوراه  •

 العراق

، جامعة الموصل ، البلد   االداب  كلية العصر األخيرالتاريخ العباسي  2000 ماجستير •
 العراق

كلية االداب  ، جامعة الموصل ، البلد   التاريخ 1997 بكالوريوس  •
 العراق

 

 األلقاب العلمية

  /اللقب العلمي •
 مدرس مساعد  

2002 

  /اللقب العلمي •

 مدرس

2006 

أستاذ   /العلمياللقب  •

 مساعد

2010 

 2019 استاذ  /اللقب العلمي •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

 2017-2013 مقرر قسم التاريخ   المنصب •

        الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 

 2012-2006التربية  ، الكلية التاريخ   ، القسمالثالثة  ، المرحلةالعباسي  المادة •
 2020-2013التربية  ، الكلية التاريخ  ، القسمالرابعة المرحلة، العباسي المادة •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 5 الماجستير •

 1 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

 منشور في مجالت علمية محكمة   13بحث  •
•   
•  

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل



 
 

 الكتب المؤلفة 

 م2010تاريخ االيوبيين والمماليك نشر دار الفكر كتاب  •
  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات

 م2008 ، السنةجامعة تشرين حمص سوريا  ، مكان االنعقادحمص في التاريخ  مؤتمر •
 2018  ، السنةجامعة بغداد   ، مكان االنعقاد الموصل عبر التاريخ  مؤتمر •
 م 2018مؤتمر الحضارة والتراث العربي واإلسالمي ابداع واصالة ، جامعة قناة السويس االسماعلية مصر  •
 م 2019م اربد األردن 20-7ه/14-1مؤتمر الحياة العلمية والفكرية والثقافية في العالم العربي بين القرنين  •
 م2019طين والعراق وسوريا قونية تركيا مؤتمر السالجقة والواقع الجغرافي من فلس •
 م2020 األردن  –الجامعة األردنية  –مؤتمر الدراسات العربية في الغرب جامعة اليرموك  •

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 

 النشاطات العلمية األخرى 

 الدورات التطويرية  •
 الدورات التأهيلية  •

 

 الجمعياتعضوية 

 ال يوجد  اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 

 7 شكر وتقدير •
•  

 
 
 


