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 تاريخ  العام:التخصص 

 تاريخ تركيا الحديث والمعاصر الدقيق:التخصص 

 بالتفصيل: اتالتحصيل الدراسي للشهاد

   :البكالوريوس

 1988 تاريخ الحصول عليها                           الموصل جامعة اآلداب كلية  

 بتقدير جيد جدا  

 2000 تاريخ الحصول عليها الموصل             اآلداب جامعة كلية الماجستير:

 وجمهوريات اسيا الوسطى اإلسالمية  تركيا) الموسومة:عن رسالة الماجستير 

                                                            بتقدير جيد جدا   (سياسيةدراسة تاريخية  1923-1992)                             

 2011 عليها الحصول تاريخ              الموصل اآلداب جامعةكلية  :الدكتوراه

 دراسة 2002-1983في تركيا الحزبية  )الحياةأطروحة الدكتوراه الموسومة عن 

 امتياز. بتقديرسياسية(  تاريخية                                       
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 :االداريةالمهام والتكاليف 

 .اآلداب كليةفي  .مسجل قسم التاريخ1

 العليا.والدراسات  اآلدابمقرر مجلس كلية . 2

 للمدة.استين الصباحية والمسائية للدر اآلداب. مسجل كلية 3

  .اآلداب كليةفي  االفرادمسؤول شعبة . 4

 للمدة.مسؤول شعبة الموارد البشرية في كلية العلوم السياسية . 5

 للمدة. السياسية العلوم كلية. مسؤول وحدة الشؤون العلمية في 6

 . مقرر لجنة الترقيات العلمية في كلية العلوم السياسية للمدة.7

 السياسية.. معاون عميد كلية العلوم 8

 اآلداب.. رئيس قسم اللغة التركية في كلية 9

  .العامة في كلية العلوم السياسية . مقرر فرع السياسة10

 والبحثية: العلمية المهام

 بجامعذذة التركيذذة الدراسذذات مركذذز فذذي وباحثذذا   تدريسذذيا   اصذذب  2000 عذذام منذذذ    
 والجمهوريذات التركذي الشذنن فذي متخصصا   أصب  التركية اللغة وإلتقانه،  الموصل

، اذ قذذذدم الكثيذذذر مذذذن الخذذذدمات واالستشذذذارات العلميذذذة للبذذذاحثين وطلبذذذة  اإلسذذذالمية
الدراسذذات العليذذا المختصذذين بالشذذنن التركذذي ، فمذذال  عذذن قيامذذه بترجمذذة الكثيذذر مذذن 

 فذي شذار الدراسات والبحوث والمقاالت من اللغة التركيذة الذى اللغذة العربيذة ، كمذا 
 مركذز ثذم ومذن التركذي الدراسذات مركز أقامها التي والندوات المؤتمرات من العديد

واالسهام في رفد المركز بذالبحوث والمقذاالت  ، الموصل بجامعة االقليمية الدراسات
 فذي للعمذل انتقذل 2004 عذام وفذي والدراسات التي تخدم توجهات المركز وأهدافذه ،

هج النظذام السياسذي وتذولى ومذم مدذردات مذن الموصذل بجامعة السياسية العلوم كلية
 في تركيا وايران .

 التدريس في الدراسات األولية -

  واالقتصاد االدارة كلية فياألول  للصفالثقافة  مادة .1
 الريامية التربية كلية في للصف االول االنسان وحقوق الديمقراطية مادة .2
 للصف الرابم في كلية العلوم السياسية  وإيرانمادة النظام السياسي في تركيا  .3
 مادة أنظمة حكم عربية للصف الثالث في كلية العلوم السياسية  .4
 التدريس في الدراسات العليا  -
ماجسذذتير  (وإيذذرانمذذادة العالقذذات العربيذذة مذذم دول الجذذوار ةيذذر العربيذذة )تركيذذا  .1

 2014-2013و 2013-2012للعام الدراسي تاريخ حديث  آداب
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تذاريخ  آدابالحديث والمعاصر / ماجستير  وإيرانمادة دراسات في تاريخ تركيا  .2
 .2014-2013حديث للعام الدراسي 

للعذام  اآلدابعمو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه تاريخ حديث فذي كليذة  .3
 .2017-2016الدراسي 

 اآلداب.عمو لجنة مقابلة طلبة الدكتوراه تاريخ حديث في كلية  .4

 :العلميةوالرسائل الجامعية والخبرة طاريح الاقشة امن

المشاركة في مناقشة العديد من اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير في كليتيي    
فضيً  نين الخبيرة العلميية لرسيائل الماجسيتير واطياريح  السياسيية والعلوم  اآلداب

 الدكتوراه والكثير من بحوث الترقية والنشر

 العلمية: مرات والندواتلمشاركة بالمؤتا

 الجذوار ودول )تركيذا عذن التركيذة الدراسذات لمركذز عشر السابعة العلمية الندوة .1
 تركيذذذذا"  الموسذذذذوم بالبحذذذذث المشذذذذاركة 2001 نيسذذذذان22 فذذذذي العربيذذذذة( ةيذذذذر

          “. الوسطى اسيا وجمهوريات
 آسذذيا )جمهوريذذات عذذن التركيذذة الدراسذذات لمركذذز عشذذر الثامنذذة العلميذذة النذذدوة .2

بالبحذث الموسذوم " التطذورات السياسذية فذي جمهوريذات  ،2002 عذام الوسطى(
 “. 1936-1917اسيا الوسطى اإلسالمية 

 الدترة خالل والمقام الموصل بجامعة اآلداب لكلية الثالث السنوي العلمي المؤتمر .3
    ، بالبحث الموسوم " حزب هللا التركي "2006 اذار 8-9
 القذرار صذنم) عذن االقليميذة الدراسذات لمركذز والعشذرون بعةالسذا العلمية الندوة .4

بالورقذذذة  ،2008 الثذذذاني كذذذانون 7 فذذذي( الجذذذوار ودول العذذذراق فذذذي السياسذذذي
  في صنم القرار السياسي " وأثرهاالموسومة " أزمة الرئاسة في تركيا 

 (والتنميذة والديمقراطية )المواطنة عن السياسية العلوم لكلية االولى العلمية الندوة .5
 الدسذذتور فذذي المواطنذذة"  الموسذذوم بالبحذذث 2008 نيسذذان 16-15 الدتذذرة خذذالل
  " التركي

 الموصذل جامعذة – اإلقليميذة الدراسذات لمركذز السذادس السذنوي العلمي المؤتمر .6
 العذذراق عالقذذات )مسذذتقبل والموسذذوم 2009 أيذذار 28-27 الدتذذرة خذذالل والمقذذام
 " للعراق األمريكي االحتالل من تركيا موقف" الموسوم بالبحث الجوار( ودول

 جدليذة بذين العذراق فذي )الدولذة عذن السياسذية العلذوم لكليذة السذابعة العلمية الندوة .7
 .2012 عام والتدكي ( البناء

التغيير السياسذي  )مستقبلالندوة العلمية الثامنة لكلية العلوم السياسية تحت عنوان  .8
 مذن تركيذا موقف“الموسوم  بالبحث الداخلية(التحوالت في العالم العربي في ظل 

 “. العربي التغيير حركات
 )اللغذذةجامعذذة الموصذذل الموسذذومة  – اآلدابنذذدوة قسذذم اللغذذة التركيذذة فذذي كليذذة  .9

 بالبحث الموسوم " نشنة وتطور االعالم التركي"  واليوم(التركية بين االمس 

  الموسوم بالبحث الدساد( )مكافحة الموسومة السياسية العلوم كلية ندوة.10
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 فذذي البذذديل الموقذذم ،"  الدسذذاد مكافحذذة فذذي الدولذذة دوائذذر فذذي الرقابذذة هيئذذات دور" 
 . كركو 

رؤية مستقبلية لبناء الندوة العلمية الثانية عشر لكلية العلوم السياسية الموسومة ) .11
  المجتمعي في العراق ". بالبحث الموسوم " األقليات ويناء السلم العراق(السالم في 

  :المنشورات العلمية

 فذذذي منشذذذور ،"2000- 1992اإلسذذذالمية  الوسذذذطى آسذذذيا وجمهوريذذذات تركيذذا"  .1
 .2002 ربيم 16 العدد معاصرة، تركية اوراق مجلة

 فذي منشور ،"1936-1917 الوسطى آسيا جمهوريات في السياسية التطورات"  .2
 2001( شتاء 17)العدد  معاصرة، تركيةأوراق  مجلة

 .2006 في 1\44 العدد الرافدين، آداب مجلة في منشور ،" التركي هللا حزب"  .3

 منشذور ،" التركيذة الصذحف مذوء فذي االرمنيذة المسذنلة مذن الدرنسي الموقف"  .4
 .2008 في 4 السنة 9 العدد اقليمية، دراسات مجلة في

 دراسذات مجلذة فذي منشذور ،" الوسطى آسيا في المعاصرة االسالمية الحركات"  .5
 .25/ العدد  2012السنة  اقليمية،

 مجلذذة فذذي منشذذور ،"1945-1939 الثانيذذة العالميذذة الحذذرب مذذن تركيذذا موقذذف"  .6
 .2005 تموز 2 المجلد 1 العدد االساسية، التربية كلية ابحاث

   الرافذذدين آداب مجلذذة فذذي منشذذور ،“( 2007-)1999 التركذذي اليمذذين أحذذزاب“ .7
 68العدد  ،2013السنة 

 دراسذات مجلذة فذي منشذور ،" للعذراق االمريكذي االحذتالل من التركي الموقف"  .8
 .2008 تموز 27 في 86 العدد اقليمية

 10 العذدد االقليميذة الدراسذات مجلة في منشور ،”2007 التركية الرئاسة أزمة. " 9
 .2008 في 4 السنة

 التركيذذة الدراسذذات لمركذذز السذذنوي االسذذتراتيجي التقريذذر أعذذداد فذذي شذذار  كمذذا   
 آسذيا جمهوريذات"  الموسذوم بالبحث التداول()محدود  2001بجامعة الموصل لسنة 

 “. السياسي والواقم الذاتية االمكانيات الوسطى

 النشاطات االخرى

 العرب. المؤرخين اتحاد عمو

 العراقية. واآلثاريين المؤرخين جمعية في عمو

 المعلمين. نقابة في عمو


