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مفهوم الوطن والمواطنة وتطبيقاتها في الدولةة الررييةة االسةةمية ( )خبير علمي)تقويم رسالة ماجستير  .1

كليةة الترييةة /، شةربة الدراسةاا الرليةا23/7/2019، التةاري   244/س/2، الرةد   (في صةدر االسةةم

 .جامرة تكريت/للبناا
البرد الحضاري للسةير  النبويةة اةراف  فكريةة فةي كتايةاا الةدكتور عمةا  )تقويم علمي للبحث الموسوم   .2

 .وصلجامرة الم/، عن مجلة  راساا موصلية20/11/2019، التاري  385/ .رام م( الدين خليل
للةدكتور تةاا ار (  موااف الفقهاف مةن الالةفةة االمويةة)تقويم يحث من حيث االستةل الفكري الموسوم   .3

 .كلية التريية للرلوم االنسانية/، اسم التاري 16/12/2019عبد هللا المفتي، في 
ن حصولي على الوسام الدولي الذهبي في مسةايقة المجموعةة الدوليةة للماسسةاا االمريكيةة للمالتةرعي .4

 .مع المشاركاا والتكريماا  14/9/2019والباحثين افرست  يةور، يتاري  
عةن مجلةة ا اا الرافةدين، ( اسهام عرو  ين الزيير في تدوين السةير )خبير علمي عن البحث الموسوم   .5

 .2/10/2017التاري    11/42الرد  
الماجستير  -6 لرسالة  علمي   ذي    تقويم  طالب   سرهيد  مشتاق  لطالب  تاريخية  دراسة  االكوع  بن  سلمة  بن  إياس 

من جامعة تكريت /كلية التربية للعلوم االنسانية/شعبة الدراسات العليا. 11/6/2018 المؤرخ  2/7/249العدد  
2017 

بتاريخ  7 جرى  الذي  العليا  الدراسات  لطلبة  الحاسوب  كفاءة  الموصل   2004/  6/  27اختبار  جامعة  الحاسبة    في  مركز   /
.2004/ 4/7التاريخ  183العدد  / تاريخ إسالمي/االلكترونية  

 شهادة الكفاءة باللغات األجنبية الحية8
وثيقة النجاح في امتحان الكفاءة باللغات األجنبية لحية منحت هذه الوثيقة بعد نجاحها في امتحان اللغة االنكليزية الذي جرى  

اللجنة المركزية المتحانات اللغات     2002/  8/  24كلية اآلداب/ جامعة الموصل بتاريخ    في المركز أالمتحاني الثالث في
جامعة الموصل/ كلية اآلداب / اختصاص التاريخ.  –األجنبية الحية / المركز أالمتحاني الثالث   

 
 

 المناقشات 

الماجستير   .1 رسالة  عن  حسن  حاضر  مثنى  الماجستير  طالب  المشرق )منااشة  في  الرلمية  الحركة 

علي  ين  احمد  الدين  لتقي  المفيد   االعيان  تراجم  في  الفريد   الرقو   كتاا  رر  خةل  من  االسةمي 

كلية الرلوم /، جامرة تكريت31/3/2014، التاري   3/1927/ 9الرد   (  م1441/هة845المقريزي ا  

 .نسانيةاال
 ( ) تأمين الرسول محمد  )منااشة طالبة الماجستير نور الهدى محمد عبد الرزيز عن رسالة الماجستير   .2
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، 18/4/2018، المنااشة يتاري   3/2018/ 4، التاري   7/18/598الرد   (  هة11-1سيا   المدينة من  

 . كلية التريية للبناا/جامرة تكريت
 ور المرأ  المغريية في الحيا  الرامة من )منااشة طالبة الماجستير ايةف محمد عن رسالة الماجستير   .3

الهجري السا س  القرن  نهاية  حتى  التاري   3/7/1194الرد   (  الفتح  المنااشة 10/2018/ 8،   ،

 .كلية اآل اا/، في جامرة الموصل21/11/2018
ال ايد االوسي االنصاري و ورهم )سالة الماجستير  منااشة طالب الماجستير وااص خليل خلف عن ر .4

الراشد  والالةفة  الرسالة  عصر  الرد   (في  التاري   7/8/9796،  يتاري  9/9/2018،  المنااشة   ،

 .كلية الرلوم االنسانية/، جامرة تكريت21/10/2018
الماجستير   .5 رسالة  عن  الرحمن  عبد  محمد  انتصار  الماجستير  طالبة  المقاتلة)منااشة   عطاف 

االسةم صدر  في  مصر  في  التاري   3206الرد   (  ومالصصاتهم  يتاري  5/11/2018،   ،

10/12/2018 . 
ينو رييرة في اليمامة والبحرين واثرهم في )منااشة طالب الدكتوراه ايمان مد هللا مجيد احمد يموضوع   .6

الرامة حتى نهاية الرصر االموي  التاري   7/18/3463الرد   (  الحيا   المنا2/6/2019،  اشة يتاري  ، 

 . كلية التريية للرلوم االنسانية/، جامرة تكريت10/7/2019
الرفةةو )منااشةة طالةب الماجسةتير عمةةر نبيةل اسةماعيل يصةةفة مشةرف وعضةو عةةن رسةالة الماجسةتير -7

، المنااشةة 9/7/2019، التاري   1/1924الرد   (  في كتب االحا يث والسير(  )والتسامح عند النبي محمد  

 .11/11/2017يتاري   
 

للطالب حسييين احمييد (  آل الحارث بن عبد المطلب ودورهم في عصر صدر االسالم)مناقشة رسالة الماجستير بعنوان  -8

 .بصفة عضو ومشرف 10/11/2019حماد، بتاريخ 
( العسييكريةالصييحابي الحكييم بيين عمييرو الغفييار  دراسيية فييي سيييرت  واسييهامات   )مناقشة رسالة الماجستير بعنييوان  -9

 .17/11/2019للطالب بسام محسن محمد، جامعة الموصل، كلية التربية للعلوم االنسانية، قسم التاريخ 
 

 
 1/2018ساهمت في تنظيم احتفال ثقافي لمرحلة االولى في شهر 
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 الخبرات االدارية: 

جامعة الموصل.،كلية التربية ، باحث التعيين في قسم التاريخ  مساعد   
    2006/ 11/ 13التاريخ   حسب االمر االداري   

ق.ظ  2006/ 11/ 13في  ة مساعد باحث بتاريخباشرت في وظيف   
 . 9470/ 9/3، العدد 12/12/2019عضو اللجنة العلمية ومجالس االقسام العلمية، التاريخ -1
للعلوم  -2 التربية  كلية  من  التطوعي  والعمل  االجتماعي  الدعم  لجنة  في  /االنسانيةعضو  التاريخ  ،  9/2019/ 18قسم 

 . 9/3/5503العدد 
االنسانية-3 للعلوم  التربية  كلية  في  المخدرات  من  للوقاية  التثقيفي  البرنامج  لجنة  العدد  /عضو  التاريخ،  قسم 

 . 9/2019/ 29، التاريخ  5730/ 9/3
 . 2020/ 2019كلية التربية للعلوم االنسانية للعام الدراسي /رئيس اللجنة االمتحانية في قسم التاريخ-4

م . 7/1/2012عضو في المكتبة االفتراضية  من تاريخ :-5  
 

 . 1/2014/ 9، التاريخ 9/3/403رئيس لجنة توزيع المنح المالية على الطلبة، قسم التاريخ، العدد 6
 . 9/3/3993، العدد 2019/ 11/1تكليف الدوام الصيفي، -7

تكليف بتدريس السيرة الراشدة والخالفة الراشدة اولية وآل البيت، ماجستير طريقة الكتابة تخصص طالبتين التاريخ -8

11 /9/2018 . 
 . 21/6/2018، التاريخ 2019-2018تكليف على االشراف على بحوث التخرج  -9

 . 1/10/2018، العدد 2018/2019تكليف لمناقشة بحوث التخرج -10
 . 28/12/2019، التاريخ 2/6643، العدد 2019-2018تكليف بمشاهدة طلبة المرحلة الرابعة في كليتنا 11
 . 10/9/2019تكليف لتدريس السيرة والخالفة الراشدة أول، آل البيت رابع، التاريخ 12
 . 1/2014/ 19ريخ ، التا9/3/403تكليف بتوزيع المنح المالية للطلبة بصفة رئيس اللجنة في قسم التاريخ، العدد 13

 
عضو في لجنة  السمنار مناقشة طالب الماجستير والدكتوراه في   اختصاص عصر الرسالة  -14

م  برئاسة دكتور جزيل الجو مرد 4201والخالفة الراشدة في قسم التاريخ    
.3/409/ 9الكتاب م رقم 1/2014/ 19رئيس لجنة  توزيع المنح على  الطلبة  في قسم التاريخ /   من تاريخ  -51  

م.2013عضو لجنة توزيع الطلبة على المدارس في قسم التاريخ -61  

م.2014-م 2013عضو لجنة استقبال الطلبة الجدد عضو  في قسم التاريخ  -71  

م .2014-م 2013عضو اللجنة االجتماعية في قسم التاريخ  -81  

م .2014-م 2013عضو لجنة منا قشة بحوث التخرج في قسم التاريخ  -91  

م .2017-م 2016عضو لجنة منا قشة بحوث التخرج في قسم التاريخ  -20  
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عضو 2019و 2018و 2017و 2014و 2013لجنة مناقشة بحوث التخرج -12  

عضو  2018-2017لجنة إرشادية   -22  

لديه العديد من المقاالت العلمية المنشورة في صحف  متنوعة.23  

 

 
 
 
 

 
 

 التدريسية األنشطة 
  تدريس  

  الدراسات االولية

 السيرة النبوية والخالفة الراشدة-1
 ثقافة جامعية -2

 حقوق انسان   -3
 مادة ال البيت -4
 وتحقيق المخطوطات الخط   -5

 الدراسات العليا 

 ادارة الدولة  االسالمية  -1
 الفكر االسالمي   -2
 طريقة الكتابة  -3
 اساليب التدوين التاريخي -4
 متعددة...تخصصي لمواد  -5

 

:  م  2010م /تدريسية في قسم التاريخ من عام 13/11/2006من  المواد التي درستها  

  /م المرحلة األولى 2011 وثقافة جامعية ،2011السيرة النبوية والخالفة الراشدة / 2010من السيرة النبوية والخالفة الراشدة 
المرحلة األولى / كورس أول، ديمقراطية المرحلة األولى / كورس الثاني  ، وحقوق إنسان 2012السيرة النبوية والخالفة الراشدة  

اختياري  المرحلة الرابعة  /السيرة النبوية والخالفة الراشدة ،ومادة أل البيت /2013، السيرة النبوية والخالفة الراشدة  /2012



7 

 /لنبوية والخالفة الراشدة ،ومادة أل البيتالسيرة ا م /2017-2016اختياري  المرحلة الرابعة  /مادة أل البيتم /  2014

  -2017/ وتدريس دراسات عليا)تخصصي( الطالب إبراهيم حسن إبراهيم حسن    2018 -2017اختياري  المرحلة الرابعة 

الى 2-14من  2019-2018( محاضرات  10( محاضرات والطالب حسين احمد حماد  هالل كورس ثاني ) 10.) 2018

/  10/2محاضرات( من  10) 2019-2018عيا/ ادارة الدولة العربية االسالمية في صدر االسالم  ساعتين اسبو  9/6/2018
  2019-2018و  2018-2017الوقت ساعتين اسبوعيا/ الرابع ال البيت شعبتين أوب على ساعتين اسبوعيا  6/5/2018الى 

من  2019-2018بشهر الرابع واخذتهم  2018- 2017شعبة ج ساعتين اسبوعيا  ونحقيق المخطوطات  والرابع  خط

. 2019-2018اولىخط. ومسؤولة عن ارشاد طلبة المرحلة ال2019-2018وست طالب بحوث تخرج الرابع 15/4/2018

/ وتدريس   2019 -2018اختياري  المرحلة الرابعة  /،ومادة أل البيت  السيرة النبوية والخالفة الراشدة  المرحلة االولى

المرحلة االولى  تاريخ السيرة النبوية  الفصل  . 2019 -2018ة دعاء سالم احمد عبوش دراسات عليا)تخصصي( الطالب

 2020-2019. الدكتوراه مادة عامة اساليب التدوين التاريخي  2020المرحلة االولى   الفصل الثاني  تاريخ الخالفة الراشدة    2020-2019االول 

-2019تخصصي الطالبة رغد ثوبان   
0220تخصصي  ابتسام ورغد ثوبان الفصل الثاني    

 

 

 
 

 
 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 4 الماجستير •
 - الدكتوراه  •

 
 البحوث المنشورة

الرسالة،  -1 المطلب و وره في عصر  الحارث ين عبد  الموصل    ال  التريية جامرة  ايحاث كلية  مجلة 

 .2019لسنة  ا،1، الرد  16االساسية، المجلد 
االسةم،  -2 ابل  المطلب  ين عبد  الحارث  تكريت   موااف  ،جامرة  التاريالية والحضارية  الدراساا  مجلة 

 . 2019، لسنة 42، الرد  11المجلد 
ُ َعْنُهَما( الصديقأَْسَماُء بِْنُت أَبِي بَْكر   "مروياتها--3 مجلة ايحاث كلية  "جامرة الموصل   التاريخية عن عصر الرسالة )رِضَي َّللاه

 2020، المجلد،العدد ،السنة   التريية االساسية

ُ َعْنُهَما( الصديقأَْسَماُء بِْنُت أَبِي بَْكر   ذات النطاقين -4  سيرتها. دراسة في  )رِضَي َّللاه
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التنظيمات االدارية للرسول )صلى هللا علية وسلم( في المدينة المنورة،مجلة كلية التربيةجامعة المستنصرية،المجلد -5

 2019الخامس،

مجلة ايحاث كلية التريية االساسية، المجلد جامرة الموصل  نصارى نجران أنموذجا    ()التسامح عند الرسول -6

 .2019، الرد  ، لسنة 

للرلوم االجتماعية والتريوية المجلد     2مجلة ريسبين الحقيقة والتضليل دراسة تحليلية  (  )  الصحابي ثعلبة بن حاطب-7

 2018تركيا  33،الرد  -10
 
مجلة الدراساا التاريالية     كتب األحاديث والسير( في  العهد المكي  في  العفو والتسامح عند  الرسول محمد )-8

 .2018، لسنة 34، الرد  10المجلد والحضارية ،جامرة تكريت 
مجلة سر   اإلسراء  والمعراج من خالل كتب السير والمغازي والسنة النبوية الشريفة دراسة تحليلية تاريخية مقارنة.-9

 الرد ،سنة   من راى جامرة سامراف
 
10-( المزني  مقرن  بن  تهالنعمان  ومرويا  سيرته  المجلد  التاريخية.  (  االنسانية  للرلوم  التريية  كلية    2الرد     24مجلة 

 2017هجرية شباط 1438جما ي االول 
 

مجلةة ايحةاث كليةة  (  حياتهننا ومروياتهننا عننن السننيرة النبويننة.)رضي هللا عنها( حاضنننة النبنني  محمنند)  أْيمن  أم  -11

 2016، 28جامعة بابل، العددالتريية االساسية،

 
 
المجلد    227تاذ يغدا  الرد مجلة االس  (.الصحابية الشفاء بنت عوف )رضي هللا عنها( سيرتها وصلتها بالنبي محمد)-12

 2018الثاني ،السنة ، كانون االول 
 

مدارس الموصل و ورها على عهد االتايكة  راسة حضارية مجلة االستاذ المجلد الالامس  عد  خاص يالماتمر     -13

 2018السنة 

جامرة الموصل      -تحليلية  دراسة  -(  عنهما  هللا  رضي   )  عباس  بن  هللا  لعبد  ونصحه(  )    محمد  النبي  وصية  -14

 2014كانون الثاني/هجرية 1435رييع االول ( 15/1)الرد   8الرلوم االسةمية الموصل المجلد  مجلة

 
تشرين  8،سنة 31مجلة سر من راى جامرة سامراف الرد  .مروياته في دراسة( ) األنصاري  لبابه أبو  الصحابي-15

 م2013/1433االول 
 

مجلة   .الراشدة  والخالفة   الرسالة  عصر   خالل   الجهادية  ومواقفه  سيرته  في   دراسة (  )  األنصاري   لبابه  أبو  الصحابي -16

 2012 4الرد   19الترية والرلم المجلد
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النبوية-17 السيرة  تدوين  في  إسحاق  ابن  المجلد    مجلة    منهجية  الموصل  االسةمية   6السنة    12الرد   6الرلوم 
 م2012هجرية 1433

 

  1الرد   19ة والرلم المجلديمجلة التري  واالدعاء  الحقيقة  بين (  عنهما  هللا  رضي )  عباس   بن   هللا  عبد   إلى   سليط   انتساب-18
 ،2012 
 

مجلة تكريت للعلوم االنسانية    1683  -م1668  أمريكا  إلى  لرحلته  اجتماعية   تاريخية   دراسة   مستغربا   الموصلي   اليأس-19
 م 2012هجرية  كانون الثاني 1433صفر   1العد 19المجلد 

 

المجلد(  م1485  -711  /هـ890  -92)  حضارية  سياسية  دراسة  األندلس  في  رندة  مدينة-20 والرلم  التريية    13مجلة 
 2006،  41الرد 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

 الكتب المؤلفة
الرصور  -1 الموصل طوال  في  الرلمية  نون   -الموصل  -الرراق     (الحديثة  -الرثمانية  –االتاياكية  )الحيا   دار 

 .  2019للطباعة والنشر والتوزيع،
 –بغداد   -العراق  م  (687-619هـ/ 68 -ق .هـ3عبد هللا بن عباس )رضي هللا عنهما( حياته ومرويا ته التاريخية) -2

.2019_دار االطروحة للنشر العلمي  

العراق _ دار نون للطباعة    –م الموصل  770/هـ  151-م  705/هـ  85أبن إسحاق و منَهّجية في تَدوين الّسيرة النبّوية    -3

 2018والنشر والتوزيع  

 2019االردن ، دار الحامد ،  دراسة في سيرته ()الصحابي أبو لبابه األنصاري-4

  حضارية   سياسية   دراسة  م1306  -1286  /هـ706  -685   المريني  يعقوب  بن  يوسف   السلطان  عهد  على  المرينية  الدولة  -5
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 . هـ1437_م2016/بيروت /للموسوعات العربية  الدار/

 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
 الماتمراا: 

 

الموسوم  -1 الثامن  الدولي  الماتمر  اعمال  في  مشاركة  الفكر )شها    مواجهة  في  الرلمي  البحث 

 .2019تشرين الثاني  19-18جامرة تكريت يتاري  ( المتطرف
االسةمية  2 والحضار   التاري   في  االول  الدولي  الماتمر  في  مشاركة  والفكرية )شها    الرلمية  الحيا  

 .االر ن-إريد /جامرة اليرموك( م20-7/هة14-1والثقافية في الرالم الرريي يين القرنين  
يمشاركة 3 الالامس  الدولي  الرلمي  للماتمر  المنظمة  الرلمية  التراث والحضار  واللجنة  يقيم مركز يحوث 

االستاذ الدكتور  نضال مايد مال هللا جامرة انا  السويس مركز يحوث التراث والحضار  ياالشتراك مع  

الماتم االندونيسية  والدراساا  البحوث  ومركز  االنسانية  والرلوم  اآل اا  الالامس كلية  الدولي  الرلمي  ر 

 .2018ايريل  11-10االسماعيلية في الفتر  من  ( الحضار  والتراث الرريي واالسةمي ايداع واصالة)
السا س  4 الرلمي  الدولي  الماتمر  في  الفكرية )شها   مشاركة  التحدياا  في مواجهة  والترليم  التريية   ور 

لتريية اين رشد للرلوم االنسانية في جامرة يغدا  المنرقد الذي ااامته كلية ا(  مرحلة ما يرد  اعش-والتريوية

 . 2018نيسان  26-25يومي االريراف والالميس الموافقين 
والتريوية  5 االجتماعية  للرلوم  الثاني  الدولي  الرلمي  الماتمر  في  مشاركة  شرار (  2ريس  )شها    تحت 

 28-26تركيا يتاري   -محافظة انطالياايلول الحكومية في    17الذي ترقده جامرة ياندرما  (  ا اا مكتملة)
 . 2018تشرين االول -اكتوير

للمد   6 االول  الدولي  الرلمي  الماتمر  اعمال  في  مشاركة  شرار    2/2019/ 12-11شها    الرلوم )تحت 

 . هوك( االسةمية والصرفة رؤية نحو التريية والترليم المراصر
الر6 المارخين  التحا   الدولي  الماتمر  في  مشاركة  المرنون  شها    يين  )را  والتراون  التسامح  أوجه 

المنرقد في اتحا  المارخين الررا يوم الالميس (  المسلمين والمسيحيين خةل التاري  االسةمي والحديث

 .م2019نيسان  11هة الموافق 1440شربان  6يتاري  
والدراساا 7 لأليحاث  االوسط  الشرق  عين  لمرهد  االول  الدولي  الماتمر  اعمال  ضمن  مشاركة  شها   



11 

( السةم ضرور  ملحة للشروا من اجل حيا  افضل)االستراتيجية والتنمية والسلم المجتمري تحت عنوان  
 .2019نيسان  13المنرقد يوم السبت الموافق 

الثالث الذي ااامته كليتا التريية االساسية في جامرتي الموصل    شها   مشاركة في الماتمر الرلمي الدولي8

شرار   تحت  المتالصصة  والدراساا  للبحوث  نون  مركز  مع  يالتراون  تحقيق )و هوك  نحو  الرلوم  تكامل 

 . هة1441شربان  6-5الموافق  2019نيسان   11-10للمد  من ( اهداف الترليم
المو9 الثامن  الدولي  الماتمر  أعمال  المتطرف)سوم  مشاركة في  الفكر  الرلمي وأثره في مواجهة  ( البحث 

يتاري    تكريت  التاريالية والحضارية جامرة  للدراساا  االيويي  الدين  ااامه مركز صةح   18/19والذي 
 .2019تشرين الثاني 

التاري 10 التاري  / شها   مشاركة في ماتمر جامرة اليرموك اسم  كلية اآل اا الماتمر الدولي األول في 

القرنين  )ضار  االسةمية  والح يين  الرريي  الرالم  في  والثقافية  والفكرية  الرلمية  ( م20-7/هة14-1الحيا  
 . 2019تشرين االول  3-2الذي عقد في جامرة اليرموك خةل الفتر  من 

 14  -13مؤتمر الكلية العلمي السنوي السابع للمدة    _/ جامعة الموصل / كلية اآلداب   وشهادة مشاركة  شهادة تقديرية_11
   هـ1432محرم  8-7– 2010كانون األول 

  3-2للمشاركة في أعمال المؤتمر العلمي الخامس لكلية اآلداب / جامعة تكريت للمدة من  وشهادة مشاركة شهادة تقديرية _12
     2011أيار 

/ تشرين  26لرابع لكلية التربية األساسية في جامعة بابل المنعقد في  المؤتمر العلمي ا  وشهادة مشاركة في   شهادة تقديرية_31
2011األول /   

. 
 2011كانون األول    8-7من مؤتمر كلية اآلداب مؤتمر الكلية السنوية الثامن للمدة من    وشهادة مشاركة  شهادة تقديرية_14

 هـ  1433محرم  22 -11الموافق 
 

 : الندوات
المركزية في جامرة  .1 اليتيم  كفالة  لجنة  يالتراون مع  ااامتها كلية اآل اا  التي  الندو   شها   مشاركة في 

 (.حقائق وصور...سرطان الثدي)والموسومة  2019/تشرين االول/27الموصل يوم االحد الموافق 
عنوان   .2 تحت  كليتنا  ااامتها  التي  الرلمية  الندو   في  محاضر  يصفة  مشاركة  افة المال)شها    دراا 

 .23/10/2019يتاري  ( غير حياتك...المجتمع، اواف المالدراا
شها   مشاركة في الندو  الرلمية التي ااامها اسم علوم الحاسوا في المنتدى الرلمي واأل يي للجامرة  .3
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الموافق   االثنين  نحو )يرنوان    2019/اذار/18يوم  الجامري  الترليم  يمجو    ارتقاف  المقرراا  نظام 

 (.عتما يةتحقيق اال
والموسومة   .4 االيويي  الدين  صةح  مركز  في  المقامة  الرلمية  الندو   في  مشاركة  التسول )شها   

 . 14/1/2019يوم االثنين الموافق ( وانركاساته السلبية على المجتمع في محافظة صةح الدين
الرلمية   .5 الندو   في  محاضر  يصفة  مشاركة  ومواجهة )شها    الترليم  تطوير  في  الحديثة  االتجاهاا 

ااامه البور  االلماني للتدريب واالستشاراا ومنظمة االعتما  (  التحدياا والمشكةا المجتمرية الذي 

الملتقى الرلمي السايع   الدولي وماسسة الررااة للثقافة والتنمية االكا يمية الرلمية للتنمية البشرية ضمن

 . 20/4/2019-10من المد  
يرنوان   .6 االول  التريوي  الملتقى  اعمال  في  الندو   في  مشاركة  لترزيز )شها    منطلق  التريوية  الرلوم 

 . 2/2019/ 27االريراف الموافق ( الترايش السلمي
وأثرها في تمزيق   المالدراا)شها   مشاركة في الندو  الرلمية المقامة في مركز صةح الدين االيويي   .7

 . في جامرة تكريت 2019/ 17/3والتي عقدا يوم االحد الموافق ( النسيج االجتماعي
الموسومة   .8 الرلمية  الندو   في  مشاركة  تحت )شها    في  الفرالون  المشتركون  أم  المستقلون  الباحثون 

مع مركز نون للبحوث   وحد  الترليم المستمر يالتراون/الذي اامته كلية التريية األساسية(  مجهر االنجاا

 .30/12/2018والدراساا المتالصصة في 
ية   .9 الموسومة  الرلمية  الندو   في  حضور  القديمة)شها    الررااية  واللغاا  المسمارية  األصالة -الكتاية 

الموافق  (  والتأثير الثةثاف  اآلثار  2019/اذار/19يوم  كلية  ااامته  الررااية /الذي  اللغاا  اسم 

 .جامرة الموصل/القديمة
المفكر الدكتور عما  الدين خليل  راساا  )تأييد حضور ندو  في مركز  راساا الموصل الموسومة   .10

 . 19/12/2018يوم االريراف  ( في منجزه المررفي
ية   .11 الموسومة  الرلوم االسةمية  كلية  ااامتها  التي  الرلمية  الندو   في  الشريرة االسةمية )تأييد حضور 

 .10/3/2019حد الموافق ليوم اال( و ورها في خدمة المجتمع
ليوم   -12 والرلمي  األ يي  المنتدى  ااعة  على  المقامة  النبوية  السير   ندو   ومشاركة  حضور  تأييد 

 24/4/2019االريراف الموافق 
 

: ورش عمل  
يرنوان   .1 المستمر  الترليم  مركز  في  عمل  ورشة  في  مشاركة  االمتحانية)شها    االسئلة  وضع  ( الية 
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 . 9/1/2020، التاري  9/، الرد  ا م20/1/2020المصا فة 
عنوان   .2 تحت  التدريبية  الورشة  اعمال  في  محاضر  يصفة  مشاركة  الحياتية)شها    التي (  المهاراا 

 . 14/1/2020ااامتها شربة النشاطاا في كليتنا في 
 2019/  12-11للمد   (  مهاراا استالدام المكتبة الشاملة)شها   مشاركة في الورشة التدريبية األولى   .3

 .كلية التريية للرلوم االنسانية
 . 19/11/2019   مشاركة يصفة محاضر ومقرر في اسمنا عن نظام المقرراا المصا ف  شها .4
الرلمية  .5 والنزاهة  النشر  اخةاياا  لدعم  الرريي  يالمجلس  الالاصة  الرلمية  الورشة  في  مشاركة  شها   

 . 14/12/2019جامرة الموصل في /المنرقد  في كلية التريية االساسية( نزاهة)
عم .6 ورشة  في  مشاركة  الفرال)ل  شها    الجامري  التدريس  جامرة (  هندسة  في  اايمت  والتي 

الصرفة/الموصل للرلوم  التريية  يتاري  /كلية  المستمر  الترليم  وحد   نشاطاا  ضمن  الحيا   علوم  اسم 

25/3/2019 . 
اآلثار .7 كلية  في  مشاركة  المستمر/شها    الموسومة /الترليم  الرمل  ورشة  اعمال  في  الموصل  جامرة 

 . 17/1/2019في ( امري وواجباته في ظل سن اانون الالدمة الجامريةحقوق الموظف الج )
التي ااامتها جمرية (  اواعد البروتوكول واتكيت االستقبال)شها   مشاركة في ورشة الرمل الموسومة   .8

يغدا    في  الرلمي  والبحث  الرالي  الترليم  واار   في  ماسسة  الرلمية  التقني  واد   20/4/2019الراس  

 .نجاحاجتزا االختبار ي
التراياا )شها   مشاركة كلية التريية االساسية وحد  الترليم المستمر في اعمال ورشة الرمل الموسومة   .9

الترليم جو    ومرايير  االستةل  كشف  يرنامج  ظل  في  للبحوث (  الرلمية  نون  مركز  مع  يالتراون 

 . 31/3/2019والدراساا المتالصصة يوم االحد الموافق 
الموسومة   .10 التدريبية  يالورشة  التواصل )شها   مشاركة  االلكترونية واال مان على موااع  المالدراا 

( NCCR)الذي ااامها مركز نينوى لةستشاراا والبحوث  (  مالاطرها واساليب الحد منها-االجتماعي
 . 20/2/2019جامرة الموصل يتاري  /ومنظمة يواين للتنمية البشرية يالتراون مع كلية الحقوق
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 الدورات 

 

من   .1 للفتر   الرلمية  يالدور   المستمر  الترليم  وحد   االساسية  التريية  كلية  في  مشاركة  -15شها   
16/1/2020 . 

من   .2 الرريية  اللغة  اسم  ااامها  التي  وتطبيقاته  تارياله  الرريي  الالط  في  ور   مشاركة  -8شها   
 . الموصل-اسم اللغة الرريية/كلية التريية للبناا 2020-2019للرام الدراسي  10/12/2019

الرد   .3 للبناا،  التريية  كلية  في  المستمر  الترليم  وحد   يرنامج  تدريبية ضمن  مشاركة عن  ور    شها   

 . 8/12/2019، التاري  9/3/9175
للرلوم  .4 التريية  الكريم في كلية  القران  ااامها اسم علوم  التي  الثالثة  التدريبية  الدور   شها   مشاركة في 

وتطبيقية)االنسانية   نظرية  مةحظاا  مع  الكريم  القران  تةو   من  (  احكام  االول   3-1للمد   رييع 

 . م10/2019/ 31-29/هة1441
االتجاهاا الحديثة في تطوير الترليم ومواجهة )ور  الملتقى الرلمي السايع يرنوان  شها   محاضر في    .5

المجتمرية والمشاكل  االعتما  (  التحدياا  ومنظمة  واالستشاراا  للتدريب  االلماني  البور   ااامه  الذي 

البشرية  (  االمريكية)الدولي   للتنمية  الرلمية  واالكا يمية  والتنمية  للثقافة  الررااة  للفتر  وماسسة 

10/20/4/2019 . 
المسما    .6 تطويرية  في  ور   االكا يمي)مشاركة  الرلمي  البحث  في  االفتراضية  المكتبة  الذي (  توظيف 

 . 7/5/2019-6ااامة مركز  راساا الموصل للمد  
الرلوم  .7 كلية  في  المستمر  الترليم  وحد   ااامتها  التي  المالطوطاا  تحقيق  في  ور   مشاركة 

 .2019/ 15/1-13جامرة الموصل /االسةمية
التدريس   .8 طرائق  في  ور   مشاركة  شها    التدريبية  الدوراا  اكمال  مركز   194شها    نظمها  التي 

 . 4/2011/ 13ولغاية  2011/ 29/3تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامري للمد  من 
من   .9 االلكترونية  الحاسبة  مركز  في  والمقامة  االنترنت  يدور   تدريبية  ة ولغاي  4/9/2004شها   

8/9/2004 . 
 .8/9/2004ولغاية  4/9/2004 ور  االنترنيت في مركز الحاسبة االلكترونية من  .10
يالتراون مع   .11 الثامنة والثةثون التي نظمها فرع حقوق االنسان  شها   مشاركة في الدور  التطويرية 

يرنوان   المستمر  الترليم  الررااية)وحد   الجامراا  في  االنسان  حقوق  مفاهيم  االساتذ  للسا(  ترزيز     

 .16/4/2014المساعدين 
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االول   .12 الثقافي  الموسم  في  مشاركة  أ)شها    علي. . ور   حياوي  شرار  (  موفق  نرسن )تحت  يالفن 

للحيا  والنفسية(  ا راكنا  التريوية  الرلوم  اسم  في  لأليام  /والمقام  االنسانية  للرلوم  التريية  -20كلية 
 . 2019/أيار/22

الموسومة   .13 والدراساا  للبحوث  وعي  مركز  في  المنرقد   الدور   في  مشاركة  االمثل  )شها    المنهج 

 .هة1440/جما ي االولى/ 9-7، 15/1/2019-13من ( لتحقيق النصوص واالصول
للمد  من (  سةمة اللغة الرريية)شها   مشاركة في اسم اللغة الرريية في كلية التريية للرلوم االنسانية   .14

 . 1/4/2018ولغاية  25/3/2018
الموسومة  15 التدريبية  الدور   في  مشاركة  الموصلي)شها    المجتمع  في  المرأ   كلية (  تمكين  ااامتها  والتي 

السياسية من  /الرلوم  للفتر   والبحوث  لةستشاراا  نينوى  مركز  مع  يالتراون  المستمر  الترليم  -3وحد  
4/12/2018 .  

  
 المتقدمين كأعضاء في الهيئة التدريسية أو المحاضرين من الخارج .اختبار صالحية التدريس 16

 / الرقم  اإلنسانية((  لتدريسي))الدراسات  الصالح  لجنة  التربية   25/2/2007/التاريخ  10قررت   ، نضال مؤيد مال هللا/كلية 
. قرار اللجنة / نجاحه في  اختبار الصالحية  تصلح للتعيين كتدريسي   

األمر:    صدور  اإلفرادكتاب   شعبة  واإلدارية   القانونية  الشؤون  قسم  الموصل  جامعة  التاريخ 420س/1الرقم    /  من   /
28/2/2007  .  

. 
في  17 والمقامة  االنترنيت  بدورة  االلكترونية  الحاسبة  مركز  الموصل  جامعة  تدريبية  شهادة  في  ،اشتركت  تدريبية  شهادة 

 ت على تقدير امتياز. وحصل 2004/  9/ 8ولغاية  2004/ 9/ 4مركزنا للفترة من 

(: دورة  تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان في الجامعات العراقية التي أقامها وحدة التعليم 38شاركت في الدورة التطويرية )  -18

لالساتذه المساعدين. 16/4/2014-14المستمر  /كلية الحقوق /جامعة الموصل للفترة من   

 

 
 النشاطاا الرلمية األخرى

:مشاركةشها     
السايع   .1 الرلمي  للملتقى  التحضيرية  اللجنة  ومواجهة )عضوية  الترليم  تطوير  في  الحديثة  االتجاهاا 

ااامه البور  االلماني للتدريب واالستشاراا ومنظمة االعتما  (  التحدياا والمشكةا المجتمرية الذي 

ا البشرية  للتنمية  الرلمية  االكا يمية  للتنمية  الررااة  وماسسة  للمد   الدولي  يغدا   في  -10لمنرقد 
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20/4/2019 . 
يرنوان   .2 والثةثون  السايع  الدولي  الرلمي  للماتمر  التحضيرية  اللجنة  متجد   )عضوية  طاااا  المرأ  

الذي أاامه البور  االلماني للتدريب واالستشاراا ومنظمة االعتما  الدولي وماسسة (  لنهضة المجتمع

 . 13/4/2019الرلمية للتنمية البشرية المنرقد في يغدا  يتاري  الررااية للثقافة والتنمية واالكا يمية 
 مشاركات اخرى: 

شها اا مشاركة تايد االشراف على طلبة المدارس والفريق التطوعي لماسسة الررااة للثقافة والتنمية  .1

 . 18/4/2019المديرية الرامة للتريية يغدا  الرصافة يمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني ويوم االرض  
الوسطى .2 التقنية  الجامرة  طلبة  على  االشراف  تايد  مشاركة  ا/شها    التقنية  الفريق الكلية  مع  ال ارية 

التطوعي لماسسة الررااة للثقافة والتنمية ومركز التنمية للدراساا والتدريب في اراعة خمسمائة شتلة 

 .10/4/2019من الور  
لماسسة  .3 التطوعي  والفريق  الررااية  الجامرة  اآل اا  كلبة  طلبة  على  االشراف  تايد  مشاركة  شها   

 . 7/4/2019لية في اراعة ستمائة شتلة من الور ، االحد  الررااة للثقافة والتنمية مع عما   الك
ايداعاا  .4 عنوان  تحت  الرلمي  واالحتفال  المهرجاا  في  الطلبة  على  االشراف  تايد  مشاركة  شها   

طةيية الذي ااامه البور  االلماني للتدريب واالستشاراا وماسسة الررااة للثقافة والتنمية واالكا يمية 

 . 19/4/2019يالتراون مع طلبة الجامراا والمدارس في يغدا  المنرقد في   الرلمية للتنمية البشرية
يرنوان   .5 والثةثون  السايع  الدولي  الرلمي  الماتمر  في  مشاركة  لنهضة )شها    متجد    طاااا  المرأ  

الذي ااامه البور  االلماني للتدريب واالستشاراا ومنظمة االعتما  الدولي وماسسة الررااة (  المجتمع

 . 13/4/2019ة والتنمية واالكا يمية الرلمية للتنمية البشرية المنرقد في يغدا  السبت الموافق للثقاف
شرار  .6 تحت  والتحفيظ  للدراساا  البيان  مركز  ااامه  الذي  الثاني  السنوي  الماتمر  في  حضور  شها   

تشرين   24   على ااعة ارطبة يفندق المنصور يبغدا  يتاري(  التريية والترليم من اجل تنمية مستدامة )

 . 2018الثاني 
يرنوان   .7 نقاشية  حلقة  في  مشاركة  الوطنية)شها    الشالصية  يناف  في  و وره  يتاري  (  التاري  

5/5/2019 . 
يتاري    .8 السهيل  الوهاا  الدكتور اصي عبد  الواير االستاذ  إلى   1/8/2019تهنئة من  يمناسبة ترايتي 

 .مرتبة استاذ
 
12. . 
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 عضوية الجمعيات
 :الجمعيةاسم 

 243رقم العضوية /عضو لجنة شؤون الثقافة لجمعية الراسخ التقني العلمية-1 
•  
•  

 
 كتب الشكر 

 
 شكر وتقدير 

العدد   .1 االحمد ،  قصي  الدكتور  االستاذ  الموصل  جامعة  رئيس  من  وتقدير  ، 9/10/13700شكر 

 . ، مع قدم شهر لحصولي على لقب االستاذية25/6/2019التاريخ 
 . 11/12/2013، التاريخ 7/23/19735شكر وتقدير من رئيس جامعة تكريت، العدد  .2
 .8/1/2014، التاريخ 198/ 7/5شكر وتقدير من رئيس جامعة كركوك، العدد  .3
 . 25/11/2013، التاريخ 9/3/13146جامعة الموصل، العدد /شكر وتقدير من عميد كلية التربية .4
 . 22/12/2013 ، التاريخ15/1392/ 7تكريت، العدد جامعة /شكر وتقدير من عميد كلية التربية .5
 . 10/2011/ 31، التاريخ 3653جامعة بابل، العدد / شكر وتقدير من كلية التربية االساسية .6
 . 3/7/2012، التاريخ 9/3/5634جامعة الموصل، العدد /شكر وتقدير من عميد كلية التربية .7
 .1/6/2014، التاريخ 962موصل، العدد جامعة ال/شكر وتقدير من األمين العام للمكتبة المركزية .8
االسالمية .9 والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  لمركز  العام  االمين  من  وتقدير  العدد  /شكر  السعودية، 

 . هي20/2/1435م، التاريخ /999
االساسية .10 التربية  كلية  عميد  من  وتقدير  العدد  /شكر  تكريت،  التاريخ 7/15/1720جامعة   ،

4/12/2013 . 
اال .11 من  وتقدير  الجامعةشكر  لمكتبات  العام  العدد  /مين  الموصل،  جامعة  المركزية  ، 344المكتبة 
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 .26/3/2018التاريخ 
 . 4/2018/ 18، التاريخ 7/15/1139شكر وتقدير من عميد كلية التربية للبنات، العدد  .12
  22/4/2018، التاريخ  2383بغداد، العدد  /شكر وتقدير من عميد كلية ابن رشد للعلوم االنسانية .13

 . للمشاركة بمؤتمر
العدد   .14 تكريت،  جامعة  عميد  من  وتقدير  التاريخ  7/15/6151شكر  للمشاركة 21/10/2018،   ،

 . بمناقشة
 . 27/1/2019، التاريخ 9/3/196شكر وتقدير من عميد كلية العلوم االسالمية، العدد  .15
 .12/2/2019-11شكر وتقدير من نقيب االكاديميين العراقيين للمشاركة بمؤتمر  .16
العلمي   .17 التاريخ العربي والتراث  العام التحاد المؤرخين العرب عميد معهد  شكر وتقدير من االمين 

 . للمشاركة بمؤتمر  11/4/2019، التاريخ 92للدراسات العليا، العدد ت 
للعلوم االنسانية .18 التربية  العدد  /شكر وتقدير من عميد كلية  التاريخ 7/15/4075جامعة تكريت،   ،

 . مشاركة بمؤتمرلل  9/7/2019
كتاب  19 اهداء  على  الموصل  جامعة  رئيس  من  وتقدير  االنصار )شكر  لبابة  أبو  العدد  (الصحابي   ،

 .16/10/2019، التاريخ 2/14/22941
العدد  -20 للعلوم االنسانية،  التربية  التاريخ  9/3/1384شكر وتقدير من عميد كلية   ،15/10 /2019  

 (. االنصار ابو لبابة )عن اهداء كتاب 
ابو )عن اهداء كتاب    22/1/2020، التاريخ  18/8/322شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب، العدد  21

 (. لبابة االنصار 
الموصل22 الرقم  /شكر وتقدير من مركز دراسات  الموصل،  العدد  19/732جامعة   ،30/12/2019 ،

 . العثمانية الحديثة دراسة حضارية عن اهداء كتاب الحياة العلمية في الموصل طوال العصور االتابكية
، 2019-2018  المتحانيةاشكر وتقدير من عميد كلية التربية للعلوم االنسانية عن عضوية اللجنة  23

 .11/12/2019، التاريخ 9/3/9358العدد  
 . 14/10/2019، التاريخ 2259شكر وتقدير من األمين العام لمكتبات جامعة الموصل، العدد 24
شهادة تقدير للمشاركة في الورشة التعريفية لبرنامج نزاهة للمشاركة في الورشة التعريفية ببرنامج  25

 . 14/12/2019نزاهة التابع للمجلس العربي لدعم اخالقيات النشر والنزاهة العلمية بتاريخ 
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المخدرات آفة )شكر وتقدير من كلية التربية للعلوم االنسانية عن كوني محاضرة في الندوة العلمية  26

 .23/10/2019في ( غير حياتك...المجتمع، اوقف المخدرات

 
 


