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 ابحاث  مجلة ،.  م1057-1040/ه 449-432 البيزنطية الدولة مع  السلجوقية  االتصاالت .7
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  .،  2000 لسنة واألربعين السابع لدالمج األول الجزء ، بغداد  ، العراقي  العلمي  المجمع مجلة
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 .2000  لسنة(  27_) العدد ،
 32 العدد  ، الموصل  ، والعلم  التربية مجلة. هـ350 -211 االسالمية العربية  اقريطش إمارة .36

،2000  . 
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  .   ، 2000 لسنة(  25
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   ،   1999       لسنة( 32)
 منشورات  الوليد بن خالد  الجليل الصحابي ندوة أعمال  ضمن ، اليرموك في الخالدية  التعبئة .40



 ، 1999 سورية ،  ،حمص البعث  جامعة
  جلةم ، عشر الثالث القرن  منتصف  حتى والبيزنطيين العباسيين بين والجواسيس  العيون  .41

  .،1998 لسنة( 21) العدد  ، الموصل  ، والعلم التربية
  ، الموصل   ، والعلم التربية مجلة هـ، 227-132 العباسيين الخلفاء  عند الثغور مكانة .42
  .. 1995 لسنة( 17)العدد
  ،مجلة هـ345-132توطينهم  ومحاوالت المسلمين  العرب لألسرى  البيزنطية  الدولة  معاملة .43

 .  1994 لسنة ،( 16) العدد  ، الموصل ،، والعلم التربية
م مجلة دراسات موصلية  841-749ه/ 227-132تطور اسواق الموصل في العصر العباسي.44 

 م. 2020( ، 56، مركز دراسات الموصل ، العدد )
 م .2021( ، 60الفقيه الشيباني نبذة عن سيرته ومؤلفاته ، موصليات ، العدد).45

 
     البحوث المقبولة للنشر :

 في للنشر مقبول( م13-9/ه7-3) للقرن  واالسالمي العربي المشرق  في الفقيهات اشهر .1
  .م 2018/ 11/ 22 في 1218/ الرقم  ، الرافدين آداب مجلة

 م13-9 /ه7-3) للقرن    العلمية ورحالتهن واالسالمي العربي المشرق   في المحدثات اشهر .2
 . .م2018/ 10/ 28  في 1115/ الرقم  ،  الرافدين  ادأب مجلة ،(

  الدراسات  مجلة للنشر مقبول ، البلدانية المصادر خالل  من القسطنطينية  مدينة جغرافية  .3
 . .م5/2018/ 27 ،158 /العدد ، تكريت ، الدين  صالح مركز ،  والحضارية التاريخية

 للنشر مقبول  ، خراسان  والة  اخبار تاريخ وكتابه(  م955/ه344 بعد ت) السالمي  المؤرخ .4
 . النشر قيد.32 /العدد ، م2014/ 8/1 بتاريخ  لعلم وا التربية مجلة في

 

 الكتب المؤلفة 

 ، م12 /ه6 القرن  حتى  االسالمي العربي المشرق  في والحروب المعارك في الماء .1
 . م2019 ، نون  دار مطبعة  الموصل

  للهجرة  الثامن– االول القرن  من االسالمي العربي المشرق  في العامة  الحمامات تاريخ .2
 . م2019 ، نون  دار مطبعة الموصل  ، للميالد عشر انيالث– السابع /

  الفكر دار ، عمان  ، واالنحطاط االزدهار وعوامل  وتخطيطها تاريخها االسالمية  المدينة .3
 .م2013 ،

  ، جديدة  رؤية والنتائج األسباب م838  /هـ223 لعمورية باهلل المعتصم  الخليفة فتح .4
 .م2012 ، العال مطبعة ، الموصل ، العراق

  الكتب دار ،  بيروت ،( التأثير– االتصال  –  التنوع – الوحدة ) االسالمية العربية  ضارةالح .5



  . م2012 ، العلمية
 2010الفكر دار ، األردن ، م1453 ـ324  البيزنطية الدولة تاريخ .6
  الموصل ، العراق ، والتأثير االتصال  بين االسالمية   العربية الحضارة في والتنوع الوحدة .7

 .2010 ، العال  مطبعة ،
 . 2008 ، العال  مكتبة ، العراق ، االسالمي العربي االقتصادي التاريخ في دراسات .8
  العال مكتبة ، الموصل ، العراق"   العامة الخدمات"   اإلسالمية  العربية المدن في دراسات .9

، 2007. 
  للهجرة الرابع القرن  حتى  الحضاري   والتأثير ،االتصال القسطنطينية  الى بغداد  من .10

 .م2006 ،  العال  مكتبة  ،الموصل
  العراق ، للميالد عشر الحادي الى  الثامن القرن  من البيزنطي  الجيش تنظيمات .11

 . م2005 ،  العال مكتبة ،1/  ط  ، الموصل
-886العرب المسلمون في مؤلفات اباطرة بيزنطة ليو السادس وقسطنطين السابع  .12

 م.2021م ، الموصل ، مطبعة دار نون 959
 

 العلمية  دواتوالن المؤتمرات

" دور   البحث،18/11/2019مركز صالح الدين ، جامعة تكريت –المؤتمر الدولي الثامن   •
 الجامعات في مواجهة العنف المجتمعي " 

 . 2013/ 21/5الندوة العلمية األولى /كلية التربية االساسية / جامعة الموصل ،  •
 . 2002/ 2/10،  مؤتمر القدس السنوي الرابع ، مركز صالح الدين /جامعة تكريت  •
 . 2001مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب ،  •
-28سورية /-حمص-الصحابي خالد بن الوليد/ جامعة البعث نالندوة الدولية ع •

30 /4/1999 . 
 النشاطات العلمية األخرى 

 ، جامعة الموصل.1994(/62)دورة طرائق التدريس  الدورات التطويرية •
 .1991/ 10-9/7-7للعلوم التربوية والنفسية ،  البحث التربوي، الجمعية العراقية دورة في  •
 2009-2006رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية العلوم االسالمية  •
 2012-2009العلوم السياسية  كلية في العلمية الترقيات لجنة رئيس •
 2014-2003عضو اللجنة العلمية في القسم  •
 2019رئيس اللجنة العلمية في القسم  •
 2019-2017-       2010-2002في القسم رئيس لجنة السمنار  •
 . 2014-2009عضو هيئة تحرير مجلة التربية والعلم ، كلية التربية /جامعة الموصل ،  •



 . 2019-2001ماجستير ودكتوراه –عضو لجنة االمتحان التنافسي  •
 . 2019-2017ماجستير ودكتوراه –رئيس لجنة االمتحان التنافسي  •
 .2019-2017ات موصلية =مركز دراسات الموصل عضو هيئة استشارية في مجلة دراس •
 . 2019-2014كلية االثار ،جامعة سامراء –عضو هيئة استشارية مجلة الملوية  •
 . 2019-1999رئيس لجنة مناقشة بحوث التخرج ، قسم التاريخ ،  •
 . 2018-2017مكرم من المتميزين علميا من الجامعة على كلية التربية  •
 .2014من اتحاد المؤرخين العرب ، حاصل على وسام المؤرخ العربي •
 . 2003/  18/11مكرم من العلماء يوم العلم  •
 .2019درع  –التدريسي المتميز كلية التربية  •

 عضوية الجمعيات 

 عضو اتحاد  المؤرخين العرب.  •
 عضو اتحاد ادباء وكتاب العراف.  •
 عضو نقابة المعلمين .  •

 كتب الشكر

( من رؤساء  2.و) ( 1وكيل وزير التعليم العالي )( ، 2) وزير التعليم العالي  شكر وتقدير •
 ( 6( من عمداء الكليات واخرى من مراكز علمية وبحثية )25الجامعة و)

 
 
 


