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 نقل خدمات من الجامعة التكنولوجية الى جامعة بغداد 2010 /6/20 / مبـاشــــرة الى جـامعـة بغـداد  /مركز احيـا الترا العلمي العربي /6/21 /2010
 -نقل الى كلية التربية للبنات  /قسم التاريخ 2016

المواد التي درستها
 -1مادة ديمقراطية وحقوق انسان  /المرحلة االولى
 -2مادة رب قبل االسالم  /المرحلة االولى
 -3مادة تاريخ العالم القديم  /المرحلة الثانية
 -4مادة تاريخ اسالمي  /المرحلة الثانية – جغرافية
 -5مادة حضارة  / /المرحلة الثالثة
 -6منهج البحث التاريخي  :دراسات ليا
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مـهـام ادارية
 2008 -1مدير سجدددد ردم ال نجدددددك ماويديجددددد ما رمد رد  /ما د مةد
ماس ي ا ر  /ا
 2010 / 9/19 -2مق
ماة مل ماة بل
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2017 / 10/9
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ج سر ة سح ر م

ماس مث ماة مل

نجك ماس رخ  /ر ماس بر ا بي ت
نجك ماس رخ مجسم ة

لجان دائمة ومؤقتة
 2007 -1ريئس لجنة تدقيق بين الجامعة التكنولوجية ووزارة التربية
 2008-2007 -2رئيس لجنة دائمية تدقيق وثائق التخرج
 2017 -3عضو لجنة امتحانية  /كلية التربية للبنات  /قسم التاريخ
 2018 -4عض ا ي ممسح ير  /كلية التربية للبنات  /قسم التاريخ
مة
 -5عضدددد ميجدددد ع ا ي ي ار ا مؤسم ماي ال ماث يل بر
بغيمي مة ني ة ماج رس ال شب ط 2018
 2018/9/16 -6يمئمر ا ي ماسصيرف ما طيل
 2017 /1/23 -7مي ز ماسصيرف ما طيل
 2017 / 10/26 -8ا ي ماسقررك ماجي ي ا يش ط ت
 2018/2/22 -9ال  976ش ط  /ا يد سطبر ب يد ما ميم ة ماطد اد
مالا س يل
 / 2017 / 12 /13ا ي بر ي ت ماط اب ت
-10
 2017 / 10/30ا ي يمئمر ماسصدددديرف ما طيل ا مة ت
-11
ما ر ت 2018-2017
 2018/9/13يمئمر ضم ما ية
-12
 2018/9/16يمئمر ا ي بر ي ت ماط ب مالجدددد ساة ن عية
-13
بر ي ت

 2016 / 1 / 4ا يد سحضدددددر رد ال يدي ة ماط بد م ا ي
-14
مالحسر ت ماخ ص ال م ز محر ء ماس مث ماة مل ماة بل
 2017 / 1 / 29ا ي سحضر ر ال يي ة ط ماةر بر
-15
ماس مث ماة ك ماحيرث ال م ز محر ء ماس مث ماة مل ماة بل
 2016 / 12 /19ا يد عضدددد رد مامؤسم مادي ال سد رخ
-16
مااي عقي بس رخ 2016 / 12 / 22-21
ماة ك عيي ماة
 2017 / 4 /18ا يد سحضدددددر رد ال يدي ة ع مد ء ماة م
-17
عب ماس رخ
 2018 / 10/8يي ة ماسف عم ماحضددد ي عب ماةصددد /
-18
نجك ماس رخ
 2018/ 4/ 18يي ة مهمر ي مج ماس رخ  /نجك ماس رخ
-19
 2018/ 2/26معيمي ماط ب مام ني نر يهك
-20
مش مف ط اب ت ماسطبر 2018
-21
سدينر ن مئك مجددددمد ء ماطد ابد ت
مؤنسد
2018/4/30
-22
ا م محم مال بة حجد س شدؤ ماط ب ب نك  1116ش ط ال
2018 / 3/1
 2018 / 3/14ماط ب مامسةففر ا ي ا عر
-23
 2018/1/25ب نك  363/13ا ي سينرقر مجددسم ة سقررك
-24
ميمء ماسي رجر
جدد ال يي ة مهمر ي مجدد ماس رخ
 2018 / 10/8مق
-25
ال يي ة ماسف عم ماحض ي عب ماةص بس رخ
 2016/4/28ا يدد سحضدددددر ة ع يدددي ة ميودد سحقر
-26
مامجدددددسشدددد نر ماسل قديت بسد رخ ال
مامخط طد ت عيدي ماة
م ز محر ء ماس مث ماة مل ماة بل
مش هية سطبر 2017-2016
-27
عضد د ا ي سحضدددر ر ال يي ة ا ي ماة م مالن رمل عب
-28
ماس رخ ) شو ماث يل 2020 /

-29
-30
-31
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2019 /12/23ا ي مط بق مخسص ص
 2019/12/3ا ي مايش ط ت ماطالبر
 2019/9/25ا ي مايش ط ت ماة مر
 2018/ 9/24ا ي سحضر ر ايي ة نجك ماس رخ
 2020/1/30ا ي سينر مجسم مت سقررك ماليمء
2020 5/ 19ا ي مي نش بح ث ماسخ
ا ي مق مت ا ة ك ماي مجل 2020-2019

الدورات
 / 16 / 13 -1كانون االول  2015دورة الحفاظ على التراث البغدادي
ضرورة وطنية
2010/10/24 -2دورة الحاسوب الغراض الترقية العلمية
 ( 2011 / 3 / 17 -3دورة التاهيل التربوي ) للتدريسيين
 23-21 -4شباط  2016/حقوق االنسان في التراث العلمي العربي
 30-17 -5اذار  2016دورة اهميةة المتةاحف في الجةامعةات العراقيةة
دورة المخطوطات
 2016 / 12 -6المجالت العلمية الرصينة  /مركز التعليم المستمر
Research Gate 2017 / 2 / 16 -7
Research Gate 2017 / 3 / 7 -8
 / 1 -9نوفمبر  2016 /ريسرج كيت

 ( 2018 / 3/17دورة مهةةارات التواصةةةةةةل مركز التعليم
-10
المستمر
 2019دورة اللغة العربية
-11
 2019دورة الطاب االلكتروني
-12
 2019 /4/24دورة التعليم المسةةةتمر ( مواصةةةفات االسةةةتاذ
-13
الجامعي )

الدروع وكتب الشكر

 2016 -1درع االبةداع والتميز مقةدم من مركز احيةا التراث العلمي
العربي .
 / 2018 / 2 / 7 -2درع االبةةداع تيمين جهود مقةةدم من مركز
احيةا التراث تيمينةا للجهود التي قةدمةت كعضةةةةو ومنسةةةةق عن لجنةة
تحضةةةيرية في مرتمر دولي جامعة بغداد وجامعة قناة السةةةويس في
جمهورية مصر العربية
 / 2011 -3درع االبداع عن مشةةةةاركتنا في ندوة بغداد التاريخية من
دار المأمون  /وزارة اليقافة .
 / 25 -4نيسةةان  /2011درع االبداع عن مشةةاركتنا في مرتمر نه
البالغة في كلية العلوم االسالمية جامعة ديالى .

كتب الشكر

 / 2006 -5من رئيس قسةم الهندسةة الكيمياوية  /الجامعة التكنولوجية
 .لجنة وزارية
 / 2006 -6من رئيس قسةةةةم قسةةةةم الهنةدسةةةةةة الكيميةاويةة  /الجةامعةة
التكنولوجية  .لجنة تدقيقة
 / 2007 -7من رئيس قسم قسم الهندسة الكيمياوية  /الجامعة التكنولوجية
.
 2017/10/ 23 -8من السةةيدة العميدة لكلية التربية للبنات  /جامعة
بغداد لجهودنا في اللجنة االمتحانية .
 2018 -9من السةةيدة العميدة من السةةيدة العميدة لكلية التربية للبنات /
جامعة بغداد لجهودنا في اللجنة االمتحانية
 2017/11/27عميةدة كليةة التربيةة عن حضةةةةورنةا احتفةاليةة
-10
التخرج
/22-21شةةةةباط  2018/رئيس معهد المخطوطات العربية /
-11
جامعة قناة السويس  /جمهورية مصر العربية عن عضويتي في لجنة
مرتمر القاهرة وجامعة بغداد .

 2018/ 9/ 25من السةةةةيةدة عميةد كليةة التربيةة للبنةات عن
-12
الجهود المبذولة في ملف التصنيف الوطني لكلية التربية للبنات .
 2017/1/10من مركز احيةةا التراث العلمي عن المرتمر
-13
الدولي تاريخ العلوم عند العرب

 2017/12/27من مركز احيةةا التراث العلمي العربي عن
-14
المرتمر الدولي ( الصيدلية والكيما في التراث )

 2018/ 4 / 26/25السةةةةيةد عميةد جةامعةة ديةالى كليةة العلوم
-15
االسالمية عن المرتمر ( نه البالغة ثقافة للتسامح ونبذ التطرف )

 2018/5/6السةةةةيةد عميةد كليةة االمةام االع م عن المرتمر
-16
العلمي  ( .الحركة العلمية في بغداد ).
 2019 /3 / 16مجمع االمام الحسين ( عليه السالم ) العلمي
-17
 2019/11/13من رئيس مركز احيا التراث شكر وتقدير
-18
في عن حلقة نقاشية ( المراة في التراث االسالمي ) .
 2016/4/13مةن رئةيةس مةركةز احةيةةا الةتةراث عةن نةةدوة
-19
اسةهامات الحضةارة العربية في علم الفلك  /بالتعاون كلية العلوم مع
مركز احيا التراث

 2016/5/18مركز احيا التراث  /رئاسةةةة جلسةةةة الحلقة
-20
النقاشية  ( .كتابة التاريخ بين الن رية والتطبيق )

 2018/10/ 8ندوة التفاعل الحضةاري في قسةم التاريخ  /كلية
-21
التربية للبنات .
 2016 11/30مركز احيةةا التراث عن نةةدوة عبةةد العزيز
-22
سليمان واثره في الكتابة التاريخية .

 2016/4/27مركز احيةةا التراث عن نةةدوة منةةاه تحقيق
-23
المخطوطات بصفة باحث وعضو لجنة تحضيرية بتاريخ
2015/11/22من مركز احيا التراث عن الحلقة النقاشية
-24
( ذي الكفل دراسة تاريخية واثارية )
 2012/4/8كليةة التربيةة للبنةات  /قسةةةةم التةاريخ عن النةدوة
-25
الموسومة من تراثنا االسالمي نستلهم الدروس .
 2019/4/11اتحةةاد المررنين العرب ( االمةةانةةة العةةامةةة )
-26
مرتمر اوجه التسةةةامح االسةةةالمي بين المسةةةلمين والمسةةةيحين نالل
التاريخ االسالمي والحديث )
-27
 2020/10/21كتاب شةةكر من رئيس جامعة واس ة دهدائنا
-28
نسةةةةخة من كتابنا الموسةةةةوم (مام مة ال س مالصدددد ب الب ح
ماةجقاليل ا ت 852 :هدد1448 /ك ) ي مج س رخر .
 2021/1/17كتةةاب شةةةةكر من رئيس مركز احيةةا التراث
-29
العلمي العربي للجهود المتميزة لتقييم بحوث مجلةةة التراث العلمي
العربي
 2020/7/29من رئيس جامعة بغداد
-30
شكر وتقدير من الرابطة العراقية للتاريخ وتوثيق علم االنساب
-31
العتبة الحسينة المقدسة قسم الشرون الفكرية واليقافية
-32
 2020/1/12كتةةاب شةةةةكر من رئيس مركز احيةةا التراث
-33
العلمي العربي دهدائنا نسةةةخة من كتابنا الموسةةةوم (مام مة ال س
مالص ب الب ح ماةجقاليل ا ت 852 :هدددددددددد1448 /ك ) ي مج
س رخر .
 2020/9/14كتةةاب شةةةةكر من ميــد كليــة التربيــة للبنــات
-34
دهدائنا نسةةةخة من كتابنا الموسةةةوم (مام مة ال س مالصد د ب الب
ح ماةجقاليل ا ت 852 :هدد1448 /ك ) ي مج س رخر .
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شهادات تقديرية
ندوة بغداد التاريخية وزارة اليقافة
2013 -1
29 -2تموز  2017الكنيسة المعمدانية االنجليلية الوطنية في بغداد في
 2016/3/23 -3كلية االمام االع م في  /قسم التاريخ
 2016/5/11 -4كلية االمام االع م قسم اللغة العربية
 11 -5كانون الياني  2017مركز احيا التراث العلمي العربي
( االقليات الدينية في بغداد في توقيع رئيس المركز
 2016/4/27 -6مركز احيا التراث العلمي العربي يوم االربعا
 2016/5/11-8 -7دورة اهمية المتاحف في الجامعات العراقية
 30-17 -8اذار  2016دورة المخطوطات
 2016/4/13 -9نةدوة /جةامعةة بغةداد  /كليةة العلوم ( اسةةةةهةامةات
الحضارة العربية في الفلك في توقيع عميد كلية العلوم
 ( 2018 / 5 / 7اعالم العراق في التةاريخ واالدب ) في
-10
كلية االمام االع م
 3رجب  1339شةكر وتقدير من قسةم الشةرو الفكرية في العتبة
-11
العباسية المقدسة
 2018 / 10 /8شةةهادة مشةةاركة في ندوة التفاعل الحضةةاري
-12
عبر العصور في قسم التاريخ
 12- 11شةةةةبةاط  2018مرتمر القةاهرة مركز المخطوطةات
-13
قناة السويس
 2017 /12 /27مرتمر الصيدلة والكيميا في التراث
-14
 2017 / 4 / 5ندوة علم صةةةةناعة المخطوط في مركز احيا
-15
التراث العلمي
 2017 / 4 / 18نةدوة علمةا العراق عبر التةاريخ قسةةةةم
-16
التاريخ

 2018 / 3/ 30شةةةةهادة حضةةةةور عن ندوة اسةةةةتخدام مواقع
-17
التواصةةةةةل االجتمةاعي وتةاثيرهةا على االنتخةابةات على قةاعةة علي
الوردي المركز اليقافي
 2018 / 4 / 18ندوة اهمية دراسة التاريخ قسم التاريخ
-18
 2017 / 11 / 29نةةدوة طةةب العيون بين التراث والعلم
-19
الحديث في قسم التاريخ
 2018 / 4 / 4دولية اربع جهات
-20
 / 14اذار  2018 /نةدوة المخطوطةات نزائنهةا والعنةايةة
-21
بترميمها
 – 22-21فبراير  2018شةةهادة مشةةاركة ونشةةر بحث علمي
-22
دولي  .القاهرة
 2017 -28-27مرتمر دولي في القاهرة جامعة قناة السويس
-23
 2018 / 4 / 25نةدوة مةدينةة الكةاظميةة المقةدسةةةةة ودورهةا في
-24
صنع تاريخ العراق في مركز احيا التراث
 / 7ايار  2017 /ندوة اعالم العراق في التاريخ واالدب في
-25
كلية التربية للبنات  /الجامعة العراقية
 2016 / 5 / 11ندوة التحةديات التي تواجه اللغةة العربيةة في
-26
قسم اللغة العربية كلية االمام االع م
 / 24ايةار  / 2017 /تراث مةدينةة كربال العلمي واليقةافي في
-27
مركز احيا التراث
 / 2019 /2/27جةامعةة الكوفةة  /كليةة االثةار  /قسةةةةم االثةار
-28
االسالمية
 / / 3018 / 11 /21كلية التربية للبنات  /الجامعة العراقية
-29
 5كانون االول  / 2018 /مركز احيا التراث العلمي العربي
-30
 2018 / 11 /28مركز احيةا التراث العلمي العربي عن نةدوة
-31
المجالت العراقيةة المعنيةة بةالنصةةةةوق المحققةة واثرهةا في التراث
العربي
 2019/3/19عم مرتمر التميز والتفرد في بالد وادي الرافدين
-32
 /جامعة الكوفة  /كلية االثار

 2019/4/11مديرية اوقاف الرصةافة ( ندوة جامع الشةيخ عمر
-33
السهروردي ودوره في الحياة الفكرية واالجتماعية )
 2019/5/15رئيس مركز احيةةا التراث ( ورشةةةةةة عمةةل
-34
توظيف وسائل التواصل االجتماعي في النهوض بالتراث العربي )
-35
 2019 /4 /25الدورة التعريفية والتاهيلية لقسةم التاريخ والتي
-36
تقيمهةا وحةدة التةاهيةل والتوظيف ( اهميةة دراسةةةةة تةاريخ العرب قبةل
االسالم لطالبات) قسم التاريخ
من العميد عن الندوة التي عقدها قسةةةةم التاريخ بتاريخ ، 2/26
-37
2020
-38

شهادة اعتماد مدرب من قبل اتحاد الصحفيين العراقيين

شةةهادة تقديرية من االمانة العامة للعتبة الحسةةينية المقدسةةة –
-39
قسم الشرون الفكرية
-40

مهرجان االشقا للهوايات والحرف 2019/12/29-25

المؤتمرات المحلية والدولية
 2017 / 2 / 28-27 -1الةمةرتةمةر ادولةي االول ( قةرا ة الةتةراث
العربي واالسةةالمي بين الماضةةي والحاضةةر ) جامعة قناة السةةويس
معهد تحقيق المخطوطات .

 2018 -2المرتمر الةدولي اليةاني بةالتعةاون جةامعةة بغةداد وجةامعةة قنةاة
السويس معهد تحقيق المخطوطات

 2017/1/10 -3مرتمر دولي تةاريخ العلوم عنةد العرب مرتمر الهجرة
النبوية في كلية االمام االع م .
 2017/12/27 -4مرتمر الدولي ( الصيدلية والكيما في التراث )

 / 2018/ 4 / 26/25 -5جةامعةة ديةالى كليةة العلوم االسةةةةالميةة عن
المرتمر ( نه البالغة ثقافة للتسامح ونبذ للتطرف )
 2017 / 8 / 30-29 -6مرتمر دولي جةامعةة تكريةت  /كليةة التربيةة
للبنات ( التقدم االقتصادي في السيرة النبوية )
 2018 / 11 /28 -7مركز احيةةا التةراث العةلةمةي العةربي عن نةةدوة
المجالت العراقيةة المعنيةة بةالنصةةةةوق المحققةة واثرهةا في التراث
العربي
 ( 2019 /1/23 -8مةديريةة اوقةاف بغةداد الرصةةةةافةة ) نةدوة الحضةةةةرة
القادرية قيم وتراث بالتعاون مع مركز احيا التراث العلمي العربي
 / 2019 /2/26 -9قسم التاريخ  /كلية التربية للبنات
 / 2019 /3/3قسةةةةم التةاريخ  /كليةة التربيةة للبنةات  ( /منةاه
-10
دراسة التاريخ بين الواقع والطموح )
مةركةز احةيةةا الةتةراث الةعةلةمةي الةعةربةي  /نةةدوة تةةاريةخ عةلةوم
-11
الرياضيات والهندسة عند العرب

 2019/3/19مرتمر التميز والتفرد في بالد وادي الرافةدين /
-12
جامعة الكوفة  /كلية االثار
 2019/4/11اتحةةاد المررنين العرب ( االمةةانةةة العةةامةةة )
-13
مرتمر اوجه التسةةةامح االسةةةالمي بين المسةةةلمين والمسةةةيحين نالل
التاريخ االسالمي والحديث )

الندوات

 2016/3/23 -1كليةة االمةام االع م في عنوان النةدوة الحضةةةةةارة
االسةةالمية ودورها في بنا الحضةةارة االنسةةانية توقيع رئيس القسةةم
وعميد الكلية
 2016/5/11 -2كلية االمام االع م قسةةةم اللغة العربية التحديات التي
تواجةه اللغةة العربيةة في بعنوان ( االثةار الفكريةة والتربويةة لةدراسةةةةة
اللغة العربية ) توقيع رئيس القسم والعميد
 11 -3كةةانون اليةةاني 2017مركز احيةةا التراث العلمي العربي (
االقليةات الةدينيةة في بغةداد في مركز احيةا التراث العلمي العربي (
منهاج تحقيق المخطوطات بين العرب والمسةةةتشةةةرقيين يوم االربعا
2016/4/27
 2016/4/13 -4جةامعةة بغةداد  /كليةة العلوم ( اسةةةةهةامةات الحضةةةةارة
العربية في الفلك
 2016 10 / 19 -5مركز احيةةا التراث بةةالتعةةاون مع العتبةةة
الكةاظميةة المقةدسةةةةةة نةدوة ( مةدينةة الكةاظميةة في كتةابةات الرحةالةة
والمستشرقين) .
 2017 / 4 / 5 -6ندوة علم صناعة المخطوط في مركز احيا التراث
العلمي العربي
 2017 / 4 /18 -7في قسم التاريخ ندوة علما العراق عبر التاريخ
 2017 / 5 / 17 -8ندوة قسم اللغة الموسومة في كلية االمام االع م

 ( 2019 /1/23 -9مةديريةة اوقةاف بغةداد الرصةةةةافةة ) نةدوة الحضةةةةرة
القادرية قيم وتراث بالتعاون مع مركز احيا التراث العلمي العربي
 / 2019 /2/27جةامعةة الكوفةة  /كليةة االثةار  /قسةةةةم االثةار
-10
االسالمية
 / 3018 / 11 /21ندوة المراكز التعليمية عبر العصور  /كلية
-11
التربية للبنات الجامعة العراقية
 5كةانون االول  / 2018 /مركز احيةا التراث العلمي العربي
-12
 /ندوة تاريخ علوم الرياضيات والهندسة عند العرب
 / 2019 /3/قسةةةةم التةاريخ  /كليةة التربيةة للبنةات  ( /منةاه
-13
دراسة التاريخ بين الواقع والطموح )
 2019 / 3 / 3مفو ك ماميوا ماس رخل خط مسه  ،يي ة نجك
-14
ماس رخ
مفو ك ماسص ف عيي ماشرخ عبي ماق ي ما راليل ا حمه هللا )
-15
 ( 2019 /1/23مديرية اوقاف بغداد الرصافة ) ندوة الحضرة
-16
القادرية قيم وتراث بالتعاون مع مركز احيا التراث العلمي العربي
 / 2019 /2/26قسم التاريخ  /كلية التربية للبنات
-17
 / 2019 /3/3قســــم التـاريخ  /كليةة التربيةة للبنةات  ( /منةاه
-18
دراسة التاريخ بين الواقع والطموح )
مةركةز احةيةةا الةتةراث الةعةلةمةي الةعةربةي  /نةةدوة تةةاريةخ عةلةوم
-19
الرياضيات والهندسة ند العرب
2020/2 /26قسةةةةم التةاريخ  /كليةة التربيةة للبنةات نةدوة العراق
-20
واقره االقليمي عبر العصور )

ورش مل

 / 2016 / 10 / 29 -1مركز احيةا التراث بعنوان دور النسةةةةا في
التراث العلمي )
 2019 /4 /25 -2الـدورة التعريفيـة والتـاييليـة لقســــم التـاريخ والتي
تقيمها وحدة التاييل والتوظيف ( ايمية دراســــة تاريخ العرب قبل
االسالم لطالبات)
 2019/5/15 -3مركز احيا التراث ( ورشةةةةة عمل توظيف وسةةةةائل
التواصل االجتماعي في النهوض بالتراث العربي )
 2020 /4/26 -4ورشـــــة دوليـة اقةامتهةا الجمعيةة العراقيةة العلميةة
للمخطوطات وعنوان محاضةةرتي ( اثر االعشةةاب الطبية في تقوية
المناعة لمواجهة فايروس كورونا )

 2020/10/21 -5المشةةةاركة بصةةةفة باحث حلقة نقاشةةةية في مركز
احيةةا التراث العلمي العربي بعنوان ( كةةدن العراق في كتةةابةةات
الدكتور عباس فاضل ةة بغداد أنموذجا ً )

حلقات نقاشية رئاسة جلسة
 2016 / 2 /3 -1حلقة نقاشية امين المميز ودوره في كتابة التاريخ
حلقة نقاشةةةةية اعادة كتابة التاريخ بين الن رية
2016 / 5 / 18 -2
والتطبيق
 2016 / 5 / 22 -3حلقة نقاشية عادات وتقاليد البغداديين في رمضان

 /5/8 -4الى  2018 / 5/11محاضر في دورة اهمية المتاحف العراقية
في مركز احيا التراث

ساعة حرة
 2018 / 4 /26ماف مئي ماطبر م مالعش

مايب سر

محاضر
  2016 / 5 / 11-8دورة اهمية المتاحف في الجامعات العراقية  2018/5/30حلقة نقاشةية  /موارد حصةول المراة على المال في قسةمالتاريخ .

البحوث المنشورة والمقبولة للنشر داخل العراق وخارجه
 2017 -1ع ام ت بغيمير ت م س س رخ مالجالك ار ت
مامش هر مالعالك اشمس ماير مااهبل ا ت748 :هد)  .بحث
ماة م .
ميش خ
مال م ماو ي  /بحث ميش
2018 -2ع ام ت مابص ة ال ماق
ماة م
خ
 2018 -3مخط ط مم مض مامةية  /م مام ي
 2017 / 4/20 -4م مشي ي  /نب م ع مابحث مام ج ك
 -5ا مالح مم ماثق ار ال مص ال عوي مامم ارك )
 2017 / 30/29 -6ا ماسقيك مالنسص يي ال ماجر ة مايب ر ) مشس ك
ال مامؤسم ماي ال ال ر ماس بر ا بي ت مة س رت
 2015 / 5/19 -7ا ماةيي  ) 912/23م برت ماح م نب م يش
حق مام مة ال ا مالجالك )

و ي مام مة ال

مر ماحيرث مايب ي ماش رف

2015 / 9 / 9 -8
ميش
 2015 / 9/9 -9م ماس مث ماة بل ماحر ة مال سم عر ا م مة ال
ماق مال م ماو ي مقب م ا يش

الكتب المؤلفة
ماةجقاليل ا ت 852 :هدد/

 -1مام مة ال س مالص ب الب ح
1448ك ) ي مج س رخر .
منو  /م م ع ب حثر
 2013 -1بغيمي بر مامجسش نر
طبع ع ى يفق يم مام م  /زم ة ماثق ا  /معيمي سقيرك أ.ي.
عالء مب ماحج ماةال .
 2018 -2ماصريا ما رمر ء ال ماس مث ماة بلا م م ع ب حثر
) زم ة ماسة رك ماة ال مابحث ماة مل  /م ز محر ء ماس مث
ماة مل ماة بل .
كتب تحت الطبع
 -1س رخ ماط ال ن طب مالجالمر  .س رخ ماط ال ن طب
مالجالمر م جي ا 92هد711-ك) ماى ا 633هد1236-ك) .
 -2مام مة ال س مالص ب الب ح
1448ك ) ي مج س رخر .

ماةجقاليل ا ت 852 :هدد/

