جامعة بغداد – كلية التربية للبنات
قسم التاريخ

معلومات الترشيح للمجمع العلمي العراقي
االسم والمواليد

أ  .د عبد الكريم عز الدين صادق االعرجي  /بغداد 1958/12/17

استاذ
المرتبة العلمية
مرتبة االستاذية ايار 2012/
منح اللقب العلمي
استاذ التاريخ والحضارة االسالمية في جامعة بغداد
االختصاص
دكتوراه في التاريخ االسالمي  /جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد /
اخر شهادة
2003
موبايل 07901752992 /
وسيله االتصال
Email : arabic .nation @yahoo.com
Email: arabic .nation@coeduw.uobaghdad.edu.iq
اللغات التي يجيدها  - 1اللغة العربية ( اللغة االم )
 - 2اللغة االنكليزية ( بكالوريوس في اللغة االنكليزية من جامعة بغداد )
وعضو جمعية المترجمين العراقيين بدرجة مترجم .
الوظيفة وموقع العمل استاذ جامعي في قسم التاريخ  /كلية التربية للبنات /جامعة بغداد
الحاليين والخدمة
وتاريخ الخدمة الجامعية من تشرين االول 2002/
الجامعية

الوظائف ومواقع
العمل السابقة

عضوية الجمعيات
العلمية والمهنية

 - 1مقرر الدراسات العليا . 2003
 - 2مقرر الدراسات االولية . 2004
 - 3ممثل نقابة المعلمين في الكلية . 2004
 - 4رئيس قسم التاريخ . 2006 - 2004
 - 5رئيس لجنة الترقيات العلمية عام . 2013
 - 6رئيس قسم التاريخ عام . 2015- 2014
 - 1عضو جمعية المترجمين العراقيين  ( /بدرجة مترجم )
 - 2عضو اتحاد االكاديميين والعلماء العرب  /احد اتحادات جامعة
الدول العربية  /عمان االردن .
 - 3عضو االتحاد الدولي لالدباء والشعراء العرب  /احد اتحادات
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البحوث والكتب
والمؤلفات

االشراف على
الدراسات العليا

جامعة الدول العربية  /مصر العربية  /القاهرة
 - 4عضو االتحاد الدولي للغة العربية  /القاهرة
 - 5عضو األكاديمية العالمية لعلماء الصوفية  /لندن
 - 6عضو االتحاد الدولي لألدباء  /الواليات المتحدة االمريكية
 - 1اكثر من (  ) 32بحث منشور في المجالت العلمية المحكمة
والمؤتمرات العلمية .
 - 2عدد ( ) 2بحوث منشوره في مجالت علمية محكمة خارج العراق
 - 3عدد (  ) 3كتب منشورة وهنالك ( )4كتب قيد الطبع والنشر .
 - 1عدد ( )3دكتوراه
 - 2عدد ( )7ماجستير

 - 1تاريخ وحضارة اسالمية
خطوط العمل البحثية
 - 2تاريخ المجتمع االسالمي في العصور الوسطى
 - 3الفكر الديني
 - 1عضو في اللجنة الديوانية التابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء
بعض االنجازات
وحسب االمر الديواني المرقم ( 67س ) لسنة  2017لمقابلة
العلمية واالدارية
المرشحين لعضوية مجلس امناء بيت الحكمة والوقوف على مدى
االخرى
كفاءتهم
 - 2عضو اللجنة الوزارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب
االمر الوزاري المرقم (  ) 877في  2015/3/11وضمن لجنة تحديث
وتطوير الموارد المعرفية  /مناهج علوم التاريخ لكلية اآلداب والتربية
والتربية االساسية
 - 3عضو اللجنة الوزارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول
تحصين الطلبة من فكر داعش
 - 4عضو لجنة متابعة ندوه مناهج التاريخ وحسب االمر الوزاري الصادر
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم ( ) 663في
. 2011/8/29
 - 5رئيس اللجنة العلمية ممثال عن رئاسة جامعة بغداد ضمن فعاليات
مهرجان ربيع الرسالة الثقافي العالمي التاسع وحسب االمر
الجامعي المرقم ( ) 6150/11في 2013/9/26
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 – 6عضو لجنة االعتراضات الوزارية التي تتولى النظر في االعتراض
الذي يقدمه طالب الترقية لمرتبة االستاذية وحسب االمر االداري المرقم
( ) 2441/21في . 2015/8/23
- 7رئيسا وعضوا في اللجان المشكلة في الكلية وعددها ( ) 15لجنة
- 8عضو اللجنة العلمية في مؤتمرات وندوات المؤسسات والمراكز البحثية
خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 - 9مشارك في ثالثة ندوات علمية خارج العراق .
- 10حاصل على اكثر من 35كتاب شكر وتقدير من جهات وزارية
وجامعية .
 - 11عضو اللجان االستشارية والعلمية للعديد من المؤتمرات العلمية في
الجامعات العراقية والمؤسسات العلمية االخرى
 - 12عضو اللجان االستشارية والعلمية للعديد من المجالت العلمية
المحكمة في العراق .
 - 13استاذ الدراسات االولية والدراسات العليا لمرحلتي الماجستير
والدكتوراه في التاريخ االسالمي .
 - 14حاصل على وسام المؤرخ العربي والصادر من جامعة الدول العربية
 /االمانة العامة التحاد المؤرخين العرب رقم الشهادة ( ) 335في تشرين
االول 2014/
 - 15القيام بتقويم العديد من االطاريح والرسائل والبحوث المرسلة من
الجامعات العراقية وكذلك معامالت الترقيات العلمية .
 - 16شارك في العديد من لجان المناقشة لمرحلتي الماجستير و الدكتوراه
رئيسا وعضو في العديد من الجامعات العراقية .
 – 17المشاركة في العديد من اللقاءات والبرامج على القنوات الفضائية
العربية والعراقية .
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