
 

 

 

 

 

 

 
 الذاتية السيرة

 
 
 
 

   كاظم الربيعي  عيدان لويس بلقيس د .    أ.:  االســــــــــــم 

  1975-11-9: تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

      واحد األوالد  : عـــــدد 

   مسلمةالديـــــــــــانة   : 

       وفاطمي منهج بحث / عصر مملوكي /  تاريخ اسالمي:     التـخـصــص 

 تدريسية:        الوظيفة

 استاذ دكتور  الدرجة العلمية :

           قسم التاريخ–كلية التربية للبنات –جامعة بغداد :       عنوان العمل

 هاتف العمل   :        

 07702567637  :        الهاتف النقال

 
 balqees.edan@coeduw.uobaghdad.edu.iq البريد إاللكتروني :

 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكليـــة   الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1997 التربية للبنات  بغداد

 2000 التربية للبنات  بغداد الماجستير

 الدكتوراه 
 

 2008 التربية للبنات  بغداد

 بغداد استاذ مساعد دكتور 
 

 2011 التربية للبنات 

 بغداد استاذ  
 

 2016 التربية للبنات 

 الى -الفترة من  الجهة  الوظيفة ت

 2008_   2000 جامعة بغداد مدرس مساعد  1

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية(  ت

 2008  -2000 قسم التاريخ  –كلية التربية للبنات  مدرس مساعد  1

 2011-  2008 قسم التاريخ  –كلية التربية للبنات  مدرس 2

 2016 -  2011 قسم التاريخ  –كلية التربية  استاذ مساعد دكتور   3

 2021 -  2016 قسم التاريخ  –كلية التربية  استاذ 4

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 السنـــــة  المـــــادة  القســـم  ت

 2000 عصور وسطى التاريخ 1

 2001 تاريخ اسالمي  الجغرافية  2

 2002 عصر اموي +تاريخ اسالمي  التاريخ +الجغرافية 3

 2013  -2003 عصر الرسالة التاريخ 4

 ( دراسات عليا يالجانب االداري )العصر العباس التاريخ 5

 

2012 

 2014  -2013 تاريخ المغرب العربي في العصر االموي )دراسات عليا( التاريخ 6

 2014- 2013 منهج البحث التاريخي)دراسات عليا( التاريخ 7

 2014-  2013 مناهج المؤرخين)دراسات عليا(  التاريخ 8

 تاريخ العصر المملوكي )دراسات عليا(  التاريخ 9

 

2013  -2014 

 2011 -  2008 جامعة بغداد مدرس 2

 2011 جامعة بغداد مساعد دكتور استاذ  3

 2016 جامعة بغداد استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 
   2015- 2014 بكالوريوسعصر الرسالة والعصر الراشدي  التاريخ 8

 2015- 2014 ماجستير تاريخي البحث المنهج  التاريخ 9

 2015- 2014 دكتوراهدراسات في تاريخ افريقيا واسيا   التاريخ 8

 2015- 2014 دكتوراه  مناهج المؤرخين التاريخ 9

   2015- 2014 مناهج المؤرخين دكتوراه  التاريخ 8

 2015- 2014 ) عليا ( الحياة االقتصادية خالل العصر الراشدي  التاريخ 9

 2017- 2016 التاريخي  البحثمنهج  التاريخ 9

 2018- 2017 التاريخي منهج البحث  التاريخ 9

 2020- 2019 عصر الرسالة والعصر الراشدي  التاريخ 9

 2021- 2020 عصر الرسالة والعصر الراشدي التاريخ 9

 2021 تاريخ المدن االسالمية )دكتوراه (  التاريخ 9

   التاريخ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها:خامساً: )  

 السنــة  القســـم  اسم األطروحة  أو  الرسالة  ت

 االسكندرية في عصر سالطين   1
 المماليك ) دراسة في احوالها العامة (  المملوكي

 
 

 المماليك ) دراسة في احوالها العامة (  المملوكي
 

 2013 كلية التربية للبنات / بغداد /التاريخ 



 

 

 

 

 

 

 
 م(  1347هـ/ 748) ت  اهل البيت في مؤلفات الذهبي 2

 
 2015- 2014 التاريخ / كلية التربية للبنات / بغداد

 الجانب العمراني في مصر من خالل كتاب الخطط للمقريزي .   3
 
 
 

 2016 التاريخ / كلية التربية للبنات / بغداد

 2018 التاريخ / كلية التربية للبنات / بغداد الجوانب االدارية للدولة المملوكية في كتاب نزهة النفوس   4

الجوانب العمرانية في المدينة المنورة من خالل كتاب وفاء الوفا باخبار دار   5

 م(1505-هـ 911المصطفى للسمهودي )ت 

 18/9/2019 التاريخ / كلية التربية للبنات / بغداد

6    

7    

 : ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشها:سادسا   

 السنة  مكان المناقشة عنوان االطروحة او الرسالة  ت

من   - 1 المقري  عند  التاريخية  االندلسية  والخطابات  الرسائل  جمهرة 

 خالل مؤلفاته

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

 قسم التاريخ /

 ) ماجستير (   2013

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  الجوانب االقتصادية في كتاب البداية والنهاية البن كثير   - 2

 قسم التاريخ /

دكتوراه  2014  (

 ) 

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  اوجه المعارضة العقائدية والسياسية للدولة الفاطمية  - 3

 قسم التاريخ /

دكتوراه  2014  (

 ) 

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  م(1322-945هـ/722-334االوقاف في المشرق االسالمي  - 4

 قسم التاريخ /

 ) دكتوراه ( 2014

القرن  - 5 نهاية  الثاني حتى  القرن  من  دمشق  لمدينة  التجارية  المكانة 

 الرابع الهجري 

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

 قسم التاريخ /

 ) دكتوراه ( 2015

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  م(  14-12هـ/8-6اسرة ال نما  ودورها الفكري منذ القرن ) - 6

 قسم التاريخ /

 ماجستير () 2015

عمران بن شاهين امير  البطيحة ودوره  السياسي والعسكري مع  - 7

 البويهيين

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

 قسم التاريخ /

 ) ماجستير ( 2015



 

 

 

 

 

 

 
االندلسية   - 8 التاريخية  الرواية  في  واثرها  هـ/  481-92االسطورة 

 م 711-1088

ية التربية للعلوم  لجامعة بغداد / ك

 نية / ابن رشد  االنسا

 ) دكتوراه ) دكتوراه ( 2015

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  النساء في كتاب الطبقات الكبرى   - 9

 قسم التاريخ /

2015  (

 ماجستير (

االسكندرية  في عصر سالطين المماليك " دراسة في احوالها العامة   10

 " 

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

 قسم التاريخ /

2015  (

 ماجستير (

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  القدس في العصر المملوكي / دراسة في االحوال العامة   11

 قسم التاريخ /

 ) ماجستير (2015

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  م(  897-316االوضاع الصحية في االندلس )  12

 قسم التاريخ  /

 ) دكتوراه (  2015

كلية   م( 1171-969هـ/576-358النشاط الصناعي في مصر الفاطمية  13  / المستنصرية  الجامعة 

 التربية 

 ) دكتوراه ( 2016

الى اشرف   14 الساكن  العزم  كتاب  في  المنورة  المكرمة والمدينة  مكة 

 االماكن البن الجوزي 

 ) دكتوراة( 2016 جامعة الكوفة / كلية االداب  

ابرز احداث الحروب الصليبية بين مؤرخيها العرب والالتين دراسة   15

 نقدية مقارنة 

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

 قسم التاريخ /

 ) ماجستير(2016

اخباراالمام علي بن ابي طالب ) عليه السالم ( في كتاب المصنف   16

 البي شيبة الكوفي  

كلية    / المستنصرية  الجامعة 

 التربية 

 )دكتوراه( 2016

العباسي   17 العصر  في  السياسية  م  1258-945هـ/656االغتياالت 

 دراسة تاريخية 

كلية    / المستنصرية  الجامعة 

 التربية 

 اجستير()م2017

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  م(1348هـ/ 784اهل البيت )ع( في مؤلفات الذهبي )ت  18

 قسم التاريخ /

 )ماجستير(2016

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  ال االشعث وموقفهم من اهل البيت )ع(  19

 قسم التاريخ /

 )ماجستير(2017

رؤية اهل البيت )ع(  الى النساء  حتى منتصف القرن الثالث الهجري   20

 دراسة اجتماعية  

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

 قسم التاريخ /

 )ماجستير(2017

االسر الفارسية واثرها الفكري في الحضارة االسالمية في العصور   21

 م1258-750هـ/ 656- 132العباسية 

التربية للبنات جامعة بغداد / كلية  

 قسم التاريخ /

 )ماجستير(2017



 

 

 

 

 

 

 
الجوانب االدارية للدولة المملوكية في كتاب نزهة النفوس واالبدان   22

 هـ  900للصيوفي ت 

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

 قسم التاريخ /

 )ماجستير( 6/5/2018

بدائع   25 كتاب  في  دراسة  المملوكي  العصر  في  االجتماعية  الجوانب 

 الزهور البن اياس 

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

 قسم التاريخ /

11/1/2018 

 دكتوراه

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  النساء في كتاب تاريخ دمشق البن عساكر  26

 قسم التاريخ /

18/9/2018 

 دكتوراه

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  انتشار االسالم بين الممالك المغولية  27

 قسم التاريخ /

17/9/2017 

 دكتوراه

ذكر  28 في  الخطيرة  كتاب االعالق  في  العمرانية  الجوانب 

 امراء الشام والجزيرة البن شداد  

كلية   / بغداد  جامعة 

قسم   / للبنات  التربية 

 التاريخ

2  /7    /2018 

 دكتوراه

كلية   هـ 334-322الخليفة القائم بامر اللله الفاطمي  29 واسط  جامعة 

 التربية 

18 /9   

 

ماجستير 

/2018 

الوفا  30 وفاء  كتاب  خالل  من  المنورة  المدينة  في  العمرانية  الجوانب 

 م 1505هـ / 911باخبار دار المصطفى للسمهودي ت 

 جامعىة بغداد  

 كلية التربية للبنات 

2019 

 دكتوراه

31 ( واالستجابة  التحدي  نظرية  ضوء  في  الفاطمية  - 297الدولة 

 م( 567/909-1171

كلية   واسط  جامعة 

للعلوم  التربية 

 االنسانية 

 قسم التاريخ االسالمي  

الثالثاء  يوم 

2/2/2021 

 ماجستير 

    

 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.سابعا 

المشاركة  مكان أنعقادها السنــة   العنوان   ت  نوع 

 ) بحث / بوستر حضور(
 المشاركة ببحث  جامعة بغداد 2011 ندوة التسامح والتاخي  1

 حضورا جامعة بغداد 2011 مؤتمر التربية واالرشاد  2

 المشاركة ببحث  جامعة بغداد 2011 ندوة نشاة الدولة العراقية 3

 حضورا جامعة بغداد   2012 ندوة الحسين )ع(  4

 المشاركة ببحث  جامعة بغداد   2013 ندوة الوثائق التاريخية   5



 

 

 

 

 

 

 
 حضورا العتبة الكاظمية المقدسة  2013 ( ندوة محمد رسول هللا )ص 6

 المشاركة ببحث  جامعة الكوت )جامعة واسط(  2013 مؤتمر التعددية الدينية  7

الوراثية   2013 الندوة الثقافية العلمية )يوم بغداد(  8 الهندسة  معهد 

 )))جامعة  000ببب

 المشاركة ببحث 

التربية  2013 مؤتمر كلية التربية االول   9 قار  ذي  جامعة 

 االنسانية

 المشاركة ببحث 

 حضورا العتبة الكاظمية المقدسة  2013 ندوة سيرة الزهراء المقدسة  10

 المشاركة ببحث  العتبة الكاظمية المقدسة  2013 المؤتمر السنوي الرابع الدولي   11

 حضورا كلية التربية للبنات  2014 فلسفة في الذكاء االصطناعي) ندوة (  12

 المشاركة ببحث  كلية التربية للبنات  2014 الجيش العراقي ) ندوة (  13

سلمان    (المؤتمر) 14 الثالث  السنوي 

 المحمدي ملتقى االديان

 المشاركة ببحث  مزار سلمان المحمدي 2014

دور الطالبة في الحفاظ على    ) ندوة (   15

 البيئة من التلوث 

 المشاركة ببحث  كلية التربية للبنات  2014

 المشاركة ببحث  كلية التربية للبنات  2014 اهمية االرشاد االسري) ندوة (  16

 حضورا كلية التربية للبنات  2014 مشاكل المراة المعاصرة ) ندوة (  17

 بحث  جامعة ديالى 2015 العلمي الثامن   (المؤتمر) 18

للعتبتين  2015 االكاديميين الثامن(مؤتمر ) 19 العامتان  االمانتان 

الحسينية والعباسية المقدستين  

 وبالتعاون مع جامعة واسط  

 المشاركة ببحث 

20   ) ندوة  اشعاع   )  مصدر  الكريم  القران 

 للبشرية جمعاء 

احياء  2015 مركز  بغداد/  جامعة 

 العلميالتراث 

 المشاركة ببحث 

21   ) ندوة  قراءة )  وواجباتها  المرأة  حقوق 

 معاصرة 

التربية  2015 /كلية   بغداد  جامعة 

 للبنات

 حضورا

احياء  2015 اسس الفكر الديني المتشدد) ندوة (  24 مركز   / بغداد  جامعة 

 التراث العلمي العربي  

 حضورا 

احياء  2015 ذي الكفل ) ندوة (  25 مركز   / بغداد  جامعة 

 العربي التراث العلمي 

 المشاركة ببحث 

 المشاركة ببحث  لندن  2016 مؤتمر التقريب  26



 

 

 

 

 

 

 
سلمان   27 الخامس  السنوي  المؤتمر 

 ملتقى االديان 

 المشاركة ببحث  سلمان المحمدي  2016

ندوة الحضارة االسالمية ودورها في   28

 بناء الحضارة االنسانية 

 المشاركة ببحث  كلية االمام االعظم  2016

مؤتمر  اشراقات تربوية من السيرة  29

 المحمدية  

 المشاركة ببحث  كلية التربية ابن رشد  2017

لمجلة  30 االول  االعالمي  المؤتمر 

 ذراري 

 حضور كلية التربية للبنات  2017

ندوة مصادر توفير المياه في المدينة  31

 العربية 

التراث   2017 احياء  مركز 

 العلمي العربي  

 المشاركة ببحث 

للبنات/  2017 ندوة علماء العراق عبر التاريخ  33 التربية  كلية 

 قسم التاريخ 

 مشاركة )مقررة(

للعة   34 العالمي  باليوم  االحتفالية  ندوة 

 العربية 

مركز   2016 بغداد  جامعة 

والتعليم  التطوير 

 المستمر

 حضور

طرائق   35 في  الحديثة  االتجاهات  ندوة 

 التدريس ودورها في تطوير االستاذ  

مركز   2017 بغداد  جامعة 

والتعليم  التطوير 

 المستمر

 حضور

التعايش االنساني في المؤتمر العلمي السابع   36

 ضوء التعدد الديني

كلية  2017 بابل  جامعة 

 الدراسات االنسانية  

 المشاركة ببحث 

المنزلي   37 مستقبلية لالقتصاد  رؤية  مؤتمر 

 في ظل تحديات العصر

للبنات/   4/4/2018 التربية   كلية 

 قسم االقتصاد المنزلي 

 حضور

على   38 االستقطاعات  اثر  استحقاقات  ندوة 

 االستاذ الجامعي

مركز   17/1/2018  / بغداد  جامعة 

والتعليم  التطوير 

 المستمر

 حضور

مركز   27/2/2018 مؤتمر الصيدلة والكيمياء قي التراث   39 بغداد  جامعة 

العلمي   التراث  احياء 

 العربي  

 حضور



 

 

 

 

 

 

 
مركز   5/11/2017 مؤتمر مائة عام على وعد بلفور   40 بغداد  جامعة 

العلمي   التراث  احياء 

 العربي  

 حضور

ندوة دور االرشاد النفسي في تفعيل دور  41

ظاهرة  مواجهة  في  الطالبية  الريادة 

 التطرف لدى بعض طالبات الجامعة 

التوجيه   21/12/2017 وحدة 

واالرشاد جامعة بغداد  

 كلية التربية للبنات 

 حضور

قسم   13/2/2018 يخ ندوة الفكر السياسي عبر التار 42 للبنات  التربية 

 التاريخ

 مشاركة ببحث 

محافظة   43 في  الجغرافية  المشكالت  ندوة 

 بغداد  

قسم   25/1/2018 للبنات  التربية 

 الجغرافية

 حضور

مؤتمر المشكالت االجتماعية في المناطق  44

 المتاثرة بالنزاع / حالة العراق  

كلية التربية للبنات قسم  19/2/2018

 الخدمة االجتماعية 

 حضور 

بين  45 االجتماعي  التواصل  مواقع  ندوة 

 االمن والخوف 

كلية التربية للبنات قسم  15/2/2018

 رياض االطفال

 حضور

افة   46 التدخين  وصحية ندوة  اجتماعية 

 خطيرة

كلية علوم للبنات بغداد   29/11/2017

 وحدة التعليم المستمر

 حضور

في   47 والتربوي  النفسي  االشاد  دور  ندوة 

 التفاعل مع طلبة االحتياجات الخاصة  

كلية علوم للبنات بغداد   4/12/2017

 وحدة التعليم المستمر

 مشاركة 

للبنات   2018،   24/1 ندوة هدفنا تأهيلك ونجاحك يميزنا  48 التربية  كلية 

التاهيل   وحدة 

 والتوظيف

 حضور

للحياة   49 تموذح  المنزلي  االقتصاد  ندوة 

 العصرية 

لللبنات   2018/،  21/1 التربية  كلية 

 قسم االقتصاد المنزلي 

 حضور

لللبنات   27/12/2017 ندوة طفل اليوم اشراقة الغد   50 التربية  كلية 

 قسم االقتصاد المنزلي 

 حضور

طريقة  51 السليم  االنساني  التواصل  ندوة 

 لبناء مجتمع منسجم  

كلية التربية للبنات قسم  2018/ 2/1

التربوية  العلوم 

 والنفسية 

 حضور

 حضور كلية التربية لللبنات 26/4/2018 مؤتمر الدراسات العليا طموح وتحدي  52



 

 

 

 

 

 

 
ندوة اثر تكنولوجيا المعلومات في تاهيل  53

 المعرفة التاريخية  

 مشاركة ببحث  كلية التربية لللبنات 2/2019/ 26

مهرجان التاهيل والتوظيف تحت شعار )   54

 اعرض مهارتك واحصل على وظيفتك (  

 حضور كلية التربية للبنات  2019/  1/  27

كغلة   55 االنكليزية  اللغة  تعليم وتعلم   ( ندوة 

 اجنبية : المشاكل والحلول (  

 حضور كلية التربية للبنات  2018- 12_ 5

بين   56 العالقة  مستقبل   ( الحكومة  مؤتمر 

 االتحادية وحكومة اقليم كردستان ( 

الدراسات  2018- 6-11 مركز 

 االستراتيجية والدولية 

 حضور

 بحث  كلية التربية للبنات   2018- 10-8 التفاعل الحضاري عبر العصور  57

 حضور  كلية التربية للبنات  2018- 12-4 الكشف المبكر لسرطان الثدي   58

مفتاحك لباب سوق العمل  ندوة ) التاهيل   59

) 

 حضور  كلية التربية للبنات  2018- 3-10

الخليج   60 في  التجاري  البصرة  دور  دوشة 

عشر   الثامن  القرنين  خالل  العربي 

 والتاسع عشر  

 كلية التربية للبنات  2018- 13-9

 قسم التاريخ 

 حضور 

ندوة ازمة الفرد العربي في كتابات العرب   61

 االمريكان والعرب 

االنكليزية   26-11-2018 اللغة  قسم 

 تربية للبنات 

 حضور

التربوية  2019-3-3 مؤتمر نحو االعتمادية في كليات التربية   62 العلوم  قسم 

 والنفسية 

 تربية للبنات 

 حضور

واالجتماعية    الفكرية  الحواضر  ندوة 

 للالرهاب

واالشاد   12-12-2018 التوجيه  وحدة 

التربية   كلية  التربوي 

 للبنات 

 حضور

في ندوة   63 واالستاذ   الطالب  بين  العالقة 

 اطار المنظومة التعليمية  

وحدة   2019/ 2/ 30 التربية  كلية 

واالرشاد   التوجيه 

 التربوي 

 كلية التربية للبنات  

 حضور 

االقتصاد المنزلي مطلب اسري بين  ندوة   64

 وحاالقصاء والطم

 قسم االقتصاد المنزلي  2020/ 1/ 29

 كلية التربية للبنات 

 حضور



 

 

 

 

 

 

 
ظل ندوة   65 في  العراقية  المراة  دور 

 التطورات التكنولوجية  

 حضور كلية التربية للبنات  2019/  12/ 17

 قسم التاريخ  26/2/2020 دور العراق االقليمي عبر التاريخ ندوة  66

 كلية التربية للبنات 

 مشاركة ببحث  

الواقع  67 بين  االطفال  رياض  قسم  ندوة 

 والطموح  

التاهيل   2019/ 11/ 6 وحدة 

 والتوظيف  

 كلية التربية للبنات 

 حضور

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 : حلقات نقاشية  ثامنا 

 حضورا جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 2015 حلقة نقاشية )دور المرأة في االدارة(   -1

 حضورا جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 2015 حلقة نقاشية )الحقوق االجتماعية والصحية   -2

حلقة نقاشية )دور المؤسسات الحكومية في  -3

 المحافظة على التراث   

احياء   2015 مركز   / بغداد  جامعة 

 التراث العلمي العربي 

 حضورا



 

 

 

 

 

 

 
التاريخ  -4 في  الوضع  حركة  نقاشية  حلقة 

 االسالمي 

  كلية التربية  للبنات / قسم التاريخ   2017

حلقة نقاشية ) التداخل المعرفي بين حقلي   -5

علم اللغة التطبيقي وطرائق تدريس اللغة 

 االنجليزية  

االنكليزية   22/11/2017 اللغة  قسم 

 التربية للبنات جامعة بغداد 

 حضور

والمصادر  -6 االصول  نقد   ( نقاشية  حلقة 

 التاريخية(

كلية التربية  للبنات / قسم  26-12-2018

 التاريخ

 القائي

تاريخ -7 في  ودوره  المعني  الدين  فخر  االمير 

 لبنان الحديث 

كلية التربية  للبنات / قسم  6-3-2019

 التاريخ

 القائي

المواد   -7 االستخدام  الحدث  نقاشية  حلقة 

 الالستيكية 

واالرشاد   24-11-2018 التوجيه  وحدة 

  / التربية  التربوي  كلية 

 للبنات

 حضور

عبد  -8 القضية السلطان  من  وموقفه  الحميد 

 الفلسطينية

كلية التربية  للبنات / قسم  9-1-2019

 التاريخ

 حضور

الحركات -9 في  قطب  سيد  اثرفكر  حلقة 

 السلفية الجهادية  

كلية التربية  للبنات / قسم  2019- 13-3

 التاريخ

 حضور

العراقيين -10 المحققين  تجارب  نقاشية  حلقات 

كانون    12- 9للمدة  في نشر التراث المخطوط   

 2018االول 

 حضور المجمع العلمي العراقي 2018كانون االول  9-12

حلقة نقاشية ابو اسحاق السبيعي مصدرا من -11

 مصادر الطبري

كلية التربية  للبنات / قسم  2019- 12-3

 التاريخ

 حضور

كلية التربية  للبنات / قسم  2019- 3-12 حلقة المعتقد الديني في بالد الرافدين -12

 التاريخ

 حضور

على -13 اثرها   ، المخدرات  انتشار  ظاهرة 

 المجتمع ودور الجامعات في الحد منها 

 قسم التاريخ  30،4،2019

نورسين  منظمة  مع 

 للتوعية والتنمية

 حضور

    

    



 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 السمنرات  تاسعا : 

قصر    -1 العمرانية  بغداد  معالم  اهم  سمنر 

 شعشوع والقصر االبيض

كلية  20/12/2018 التاريخ  قسم 

 التربية للبنات 

 حضور

بغداد  17/1/2018 سمنار التغذية في زمن العولمة   -2 للبنات  التربية 

 قسم اللغة العربية

 حضور 

لمدينة   -3 التابعة  الجغرافية  المواقع  سمنر 

 دمشق في كتاب تاريخ دمشق الكبير 

قسم  19/2/2017 للبنات  التربية 

 التاريخ

 حضور

بغداد  17/1/2018 سمنر مركز المعلومات النشاة واالنجاز    -4 للبنات  التربية 

 قسم اللغة العربية

 حضور 

االسطوانية سمنر اهمية االختام المنبسطة   -5

 في تاريخ بالد الرافدين

كلية التربية للبنات قسم   15/11/2017

 التاريخ

 حضور

كلية التربية للبنات قسم   8/11/2017 سمنر الصراع العلماني الديني في تركيا   -6

 التاريخ

 حضور

كلية التربية للبنات قسم   2018- 9-13 محاضرة رؤية نحو حل ازمة البصرة  7

 التاريخ

 حضور



 

 

 

 

 

 

 
كلية التربية للبنات قسم   22/1/2020 سمنر الحجابة في العصر العباسي  8

 التاريخ

 حضور

وعاداتهم  9 تقاليدهم  في  دراسة  الطفيليون 

 االجتماعية في العصر العباسي  

كلية التربية للبنات قسم   29/1/2020

 التاريخ

 حضور

عليه   10 علي  االمام  عند  السياسي  الفكر 

 السالم 

كلية التربية للبنات قسم   15/1/2020

 التاريخ

 حضور

     

     

     

     

 

 

 : ورش  عاشرا

ورشة عمل ) كيف  -1

ترفع مستوى ادائك 

 2016

  

جامعة بغداد / كلية العلوم   2016

  للبنات

 

 حضور

ورشة تدريبية   -2

 لالرشاد التربوي

 حضور جامعة بغداد / مركز االرشاد  2012

تقييم   -3 عمل  ورشة 

في   البيئي  االثر 

 العراق

  

العلوم للبنات جامعة بغداد وحدة   22/11/2017

  التعليم المستمر 

 حضور

التاهيل  -4 عمل  ورشة 

نحو  انطالقة 

المهني  المستقبل 

 

  

التاهيل   21/2/2018 وحدة  للبنات  التربية 

  والتوظيف

 حضور

تطوير   -5 عمل  ورشة 

االساسية  المهارات 

للحصول على فرص 

 عمل 

  

كلية التربية للبنات وحدة التاهيل   19/11/2017

  والتوظيف

 حضور

تنمية  -6 عمل  ورشة 

االيجابية  السلوكيات 

وحدة  16/11/2017 للبنات  التربية  كلية 

 التوجيه واالرشاد

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 
وتعديل   للطالبة 

 السلوك السلبي لديها

عمل   -7 التاهيل ورشة 

 مصباح لمستقبلك 

للبنات وحدة  13/12/2017 التربية  كلية 

 التاهيل والتوظيف

 حضور

التاهيل   -8 وحدة  ورشة 

فرصتك  والتوظيف) 

 مع التاهيل اضمن ( 

 حضور كلية التربية للبنات   11-12-2018

للبنات وحدة  2018- 3-10 - 9 التربية  كلية 

 التاهيل والتوظيف

 حضور

مواصفات   10 المختبر ورشة 

 الجيد

 حضور  19-11-2018

في   11 التربوي  المرشد  تفعيل 

للتطرف   المبكر  التشخيص 

 عند الطالبة

 حضور 19-11-2018

الرياضية  12 البرامج  دور 

والعمل التطوعي في تعزيز  

طلبة   لدى  الوطنية  الهوية 

 الجامعة  

 حضور 24-12-2018

النفسية   الهندسة  ورشة 

االداء   تطوير  في  وابعادها 

المستمر   التعليم  مركز 

 جامعة بغداد  

 حضور 2018- 7-11

البحث   13 منهجية  ورشة 

 التاريخي االكاديمي  

التربية  /كلية  بغداد  جامعة 

 للبنات 

 تقديمي   24/12/2019

المشعة   14 المصادر  ورشة 

السالمة  اجراءات  التعليمية 

 المهنية والتطبيقات  

 التعليم االلكتروني  

 حضور 15/4/2020



 

 

 

 

 

 

 
ورشة هيكيلة البحث العلمي  15

 لنشره في المجالت العالمية 

للتعليم  الكندي  اكاديمية 

والخدمات  والتدريب 

 الجامعية 

 حضور 17/4/2020

الزرقاء   16 النقطة  ورشة 

وادارة   الصناعي  الذكاء 

كورونا   فايروس  ازمة 

 المتحول  

 كلية التربية االساسية 

 جامعة ديالى 

 حضور 19/4/2020

اعداد   17 طرق  ورشة 

 محاضرة الكترونية 

  / االساسية  التربية  كلية 

 جامعة ميسان

 حضور 20/4/2020

المنصة   18 تفعيل  ورشة 

 GOOGLEالتعليمية  

CLASSROOM 

 االدارة والتطبيق  

االوسط  الفرات  جامعة 

 التقنية الكلية التقنية المسيب 

 حضور 21/4/2020

العربية  19 اللغة  ورشة سالمة 

 في المخاطبات الرسمية 

والتوظيف  التاهيل  شعبة 

 والمتابعة جامعة ذي قار 

 حضور 25/4/2020

كورونا  20 تحديات  ورشة 

ودور االستاذ في المواجهة  

 و التشخيص  

 جامعة سومر

 حضور 27/4/2020



 

 

 

 

 

 

 
استخدام   21 حول  عمل  ورشة 

GOOGLE CLASS 

ROOM +GOOGLE 

MEET 

االوسط  الفرات  جامعة 

 التقنية  

 الكلية التقنية / المسيب  

 حضور 19/4/2020

االختبارات   22 عمل  ورشة 

منصة   على  االلكترونية 

GOOGLE CLASS 

ROOM 

قسم تقنيات انظمة الحاسبات 

 المعهد التقني الصويرة 

 الجامعة التقنية الوسطى  

 حضور 14/4/2020

23 MODALITY TO 

WRITE A 

SUBJECT 

REVIEW IN THE 

SECOND TABLE 

OF SCIENTIFIC 

PROMOTIONS  

 كلية الطوسي الجامعة

 حضور 16/4/2020

24 E-LEArning 

breaking time 

,space ,and 

pandemic 

[hlum hg;,tm  

 مشاركة بالبرنامج  2020

25 Leading a 

successful lecture  

 مشاركة بالبرنامج  16/4/2020



 

 

 

 

 

 

 
 جامعة الكوفة 

عن  26 العلمي  التفاعل  ورشة 

المنصات  طريق 

 االلكترونية  

 حضور 19/4/2020

 proofreading ورشة   27

and paraphrasing 

in academic writing 

 جامعة كركوك 

 حضور 14/4/2020

 how to useورشة   28

latex to write a 

scientific research 

 جامعة كركوك 

 حضور 2020- 21-4

اعداد   29 طرق  ورشة 

 محاضرة الكترونية 

التربية   كلية  ميسان  جامعة 

 االساسية  

 حضور 20/4/2020

الالصفية  30 النشاطات  ورشة 

تعزيز   في  ودورها 

 المهارات لدى الطالبات  

واالرشاد   التوجيه  وحدة 

 التربوي 

 كلية التربية للبنات 

23/12/2019  

المحاضرات  31 اعداد  ورشة 

 الفديوية 

للتعليم   سينا  ابن  مركز 

 االلكتروني 

 حضور 5/4/2020

االختبارات  32 اعداد  ورشة 

 االلكترونية 

 حضور 6/4/2020



 

 

 

 

 

 

 
للتعليم   سينا  ابن  مركز 

 االلكتروني  

 

الصفوف  33 وادارة  انشاء 

 googleااللكترونية  

classroom  وتفعيلها 

للتعليم   سينا  ابن  مركز 

 االلكتروني 

 حضور 7/4/2020

34 Free conference 

call com step by 

step  

 كلية التربية للبنات  

 حضور 10/4/2020

ورشة المعقمات المستخدمة  35

للوقاية من فايروس كورونا  

 وكيفية التعامل معهما  

 مركز التعليم المستمر  

التقنية  الجامعة  رئاسة 

 الشمالية 

 حضور 17/4/2020

عمل   36 طرق  الصف ورشة 

في    googleااللكتروني 

classroom   ا ي    -من 

االستبانه  عمل  وطرق 

 االلكترونية  

التعليم   مركز  بغداد  جامعة 

 المستمر 

 حضور 11/4/2020

االيجابية   37 التربية  ورشة 

جائحة  ظل  في  لالبناء 

كورونا جامعة بغداد مركز  

 التعليم المستمر 

 حضور 29/4/2020



 

 

 

 

 

 

 
رسالة   38 كتابة  اسلوب  ورشة 

  ( او  thesisالماجستير   )

الدكتوراه   اطروحة 

(dissertation  جامعة  )

 التعليم المستمر بغداد مركز 

 حضور 13/4/2020

ورشة الحرية المالية جامعة  39

 بغداد مركز التعليم المستمر  

 حضور 16/4/2020

المشعة   40 المصادر  ورشة 

السالمة  اجراءات  التعليمية 

 المهنية والتطبيقات  

الجامعة  المستمر  التعليم 

 المستنصرية كلية التربية  

 حضور 16/4/2020

االجتماعات  41 ادارة  ورشة 

برنامج    zoomباستخدام 

meating  

والتعليم   التطوير  مركز 

 المستمر جامعة ذي قار  

 حضور 16/4/2020

على   42 البحث  اساليب  ورشة 

في   البحث  محركات 

 االنترنيت  

المستمر   التعليم  مركز 

 جامعة تكريت 

 حضور 21/4/2020

االحصائي  43 التحليل  ورشة 

 spssللالستبيان باستخدام 

التعليم   مركز  بغداد  جامعة 

 المستمر

 حضور 4/5/2020

وادارة   44 انشاء  ورشة 

االلكترونية   الصفوف 

 الحضور 3/4/2020



 

 

 

 

 

 

 
google classroom 

 وتفعيلها  

للتعليم   سينا  ابن  مركز 

االلكتروني مركز ابن سينا  

 للتعليم االلكتروني 

االختبارات  45 اعداد 

االلكترونية مركز ابن سينا  

 للتعليم االلكتروني 

 

 حضور 2/4/2020

    

    

    

    

    

    

 

 : ساعة حرة  احد عشر 

ساعة حرة نظام االستالل وعالقته بمنهج   -1

 البحث التاريخي 

كلية التربية للبنات قسم  2017/  23/11

 التاريخ

 محاضرة القائي 

كلية التربية للبنات قسم  2019- 3-14 ساعة حرة التعاون في االسالم    -2

 التاريخ

 محاضرة القائي 

كلية التربية للبنات قسم  30/1/2020 ساعة حرة تكريم االسالم للمراه   -3

 التاريخ

 محاضرة القائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ) الدورات العلمية والتربوية (  : األنشطة العلمية االخرى اثنى عشر



 

 

 

 

 

 

 
 

 تاريخها  مكانها  الدورة 

 2009 مركز التطوير والتعليم المستمر  دورة التاهيل التربوي -1

 2009 مركز التطوير والتعليم المستمر  دورة اللغة العربية   -2

 2008 مركز الحاسبة  دورة الترقيات العلمية في كفاءة الحاسوب  -3

- 3-2015/4-3-2 كلية التربية  للبنات   ( 7دورة نظام التشغيل )وندوز   -4
2015 

- 11-6/  2014- 11-2 كلية التربية  للبنات  2010دورة مايكروسوفت وورد  - 5
2014 

 مركز احياء التراث العلمي العربي  دورة المخطوطات   - 6
 

12-12-2014  /25 -
12_2014 

 2/2015/ 24-22 مركز احياء التراث العلمي العربي  دورة حقوق االنسان    -7

- 4- 17/ 2013- 4-15 كلية التربية للبنات   دورة بور بوينت   - 8

2013 
 2016 جامعة بغداد / مركز احياء التراث دورة حقوق االنسان في التراث  - 9

 2016 جامعة بغداد / مركز احياء لحفاظ على التراث البغدادي ضرورة وطنية دورة ا   -10

 2015 كلية التربية  للبنات  دورة ويندوز     -11

 2015 جامعة بغداد دورة غوغل سكولر   - 12

 2017 جامعة بغداد التعليم المستمر  دورة غوغل كيت   - 13

 2016 جامعة بغداد / مركز احياء دورة سالمة االداء اللغوي    -14

 مركز التطوير والتعليم المستمر /   دورة معايير تصنيف سكوباس    -15

 ببببغداد 

17/1/2018 

كلية   سوق العمل واثاره على شريحة خريجات اللغة العربية دورة   - 16 والتوظيف  التاهيل  وحدة 

 التربية لببنات 

8/1/2018 

 26/12/2017 مركز التعليم المستمر بغداد  دورة غوغل سكولر -17

العلوم   gmail and outlook express hosting دورة  -18 كلية  المستمر   التعليم  وحدة 

 للبنات جامعة بغداد  

5/3/2018 

 2018- 11-6 مركز التعليم المستمر بغداد  دورة  سالمة اللغة العربية  -19

 2019- 2-20 مركز التعليم المستمر ابن سينا  دورة كوكل كالس روم -20

 2018-11-8-4 مركز التعليم المستمر بغداد  سالمة اللغة العربية -21

والنفسية   دورة االرشاد النفسي للعاملين في الوحداث االشادية -22 التربوية  البحوث  مركز 

 جامعة بغداد

- 11-8- 7-6للمدة  

2018    

   

   



 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .    العلميةاللجان : األنشطة العلمية االخرى .  ثالثة عشر  
 

 الكلية داخل  

 لجنة  االرشاد التربوي -1

 االشراف على بحوث تخرج   -2

 لجنة متابعة بحوث الطالبات -3

 لجنة امتحانية -4

 لجنة مناقشة بحوث الطالبات  -5

 لجنة غيابات الطالبات  -6

 لجنة علمية لندوة قسم التاريخ -7

 لجنة االرشاد -8

 لجنة سمنرات دراسات عليا -9

 2015( للعام 3443/ 13لجنة االرشاد التربوي )العدد   -10

 2015-2014ش ص ( 10633لجنة متابعة الزي )العدد  -11

 ( 2015للعام 29لجنة سمنر لطالبات الدراسات العليا )العدد  -12



 

 

 

 

 

 

 
 لجنة مناقشة بحوث الطالبات  -13

 ( 2015-2014لجنة االرشاد التربوي ) -14

 ( 2015لجنة مناقشة بحوث ) -15

 ( 2015لجنة استالل )  -16

 (  2015لجنة امتحانية للتصحيح ) -17

 ( 2015لجنة سمنر دراسات عليا) -18

 لجنة تقصي االختصاص  -19

 2015لجنة غيابات دراسات عليا -20

 2016لجنة متابعة سير مناقشات طلبة الدراسات العليا في الكلية   -21
 

 2016ىلجنة تحديث المناهج  -22

 2016اللجنة العلمية   -23

 2015لجنة استالل  -24

 لجنة تصحيح دفاتر امتحانات عليا  -25

   2016اربع لجان لجنة استالل  -26

 2016لجنة علمية  -27

 2016لجنة تحديث مناهج  -28

 2016لجنة تدقيق معلومات االطاريح  -29

 2016لجنة سير المناقشات  -30

 2017لجنة علمية لندوة قسم التاريخ -31
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 ( 2019 – 5-9لجنة تحرير مجلة كلية التربية للبنات ) 

 2018- 11-14لجنة علمية قسم التاريخ 

 2019-2018لجنة مناقشة بحوث الطالبات 

 2019-6-3لجنة خبراء اختيار اسئلة االمتحان التقويمي 

 2019-2018لجنة سالمة فكرية 

 2018لجنة االشاد  

 27/2/2017لجنة مناقشة تدقيق المعلومات الواردة في الرسائل واالطاريح 

 2020/ 19/1لجنة االرشاد كلية التربية للبنات 

 19/1/2020لجنة مطابقة االختصاص قسم التاريخ كلية التربية للبنات 



 

 

 

 

 

 

 
 7/11/2016المنهجية والمساعدة كلية التربية للبنات قسم التاريخ  لجنة تحديث الكتب 

 19/1/2020لجنة مطابقة االختصاص قسم التاريخ كلية التربية للبنات 

 14/1/2020لجنة مطابقة االختصاص قسم التاريخ كلية التربية للبنات 

 26/2/2020ضمن ندوة )دور العراق االقليمي عبر التاريخ ( اللجنة العلمية 

 25/9/2020لجنة النشاطات العلمية لغرض متابعة واعداد المؤتمرات والندوات وورش العمل كلية التربية للبنات قسم التاريخ 
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 بغداد-الزهراء )ع( جريدة البيان مقالة )فاطمة  -5

 بغداد-تاريخ بغداد ( جريدة البيان 0مقالة  -6
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 بغداد-مقالة )مقابر اليهود (جريدة البيان  -17
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 مقالة اغطية الراس في التراث البغدادي ) جريدة البيان (  -23

 جريدة البيان ( مقالة مقابر اليهود في العراق )  -24

 

 خمسة عشر : استشارات علمية وخبرات 

 التسلسل  

 

 

 االستشارة 

استشارة بعناوين رسائل واطاريح  -25

 لكلية  التربية 

( عنوان  16للعلوم االنسانية جامعة بابل عدد )

 2018لسنة 

 للللعلللعلوم   -26

 المكان 
 

 

 التاريخ

 

 

 

 

1-   

 

 

 استشارة بعناوين رسائل واطاريح  

 

  

عدد   بابل  جامعة  االنسانية  للعلوم  التربية 

(16 ) 

2018 

 

 2018 تربية ابن رشد  رسالة ماجستير  -27  -2

 جامعة سامراء كلية التربية  سالة ماجستير  -28  -3 2018 

4-  

 

 

 رسائل واطاريح  

 2018عنوان لسنة 

 

 لكلية  التربية 

 ( 16عدد )للعلوم االنسانية جامعة بابل 

 

 

2018 

5-  

 

 

  رسالة دكتوراه  

 كلية التربية المستنصرية  

2/7  /2018 

6 

 

 

 مجلة كلية التربية للبنات تقويم بحث شهداء بدر

 

15-10-2018 

7 

 

 

 مجلة كلية التربية للبنات معاملة الرسول ص والخلفاء الراشدين

 

 

15-10-2018 



 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

العباسي  العصر  في  بغداد  واديرة  كنائس 

 ودورها االجتماعي واالقتصادي 

 مجلة كلية التربية للبنات

 

13-9 -2018 

9 

 

 

  / المعدنية  الحادة  المياه  صفة   ( بحث  تقويم 

دراسة وتحقيق ( مركز احياء التراث العلمي 

 العربي  

 مجلة مركز احياء التراث العلمي العربي 

 

8/9/2019 

10 

 

 

صناعة المخطوطات في العراق مركز احياء  

 التراث العلمي العربي 

 مجلة مركز احياء التراث العلمي العربي 

 

 

19/11/2019 

11 

 

 

الكاظم   تقويم بحوث  الى مرتبة استاذ مساعد االمام  كلية  الشيعي  الوقف  ديوان 

 للعلوم االسالمية الجامعة  

 

10/6/2020 

12 

 

 

 21/1/2020 كلية االداب  استشارة حول موضوع ماجستير  

13 

 

 

 2/9/2020 كلية االداب جامعة بغداد ( استشارة حول موضوع ماجستير9)

14 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .ستة عشر 

 السنة  محل النشر أسم البحث ت

 2011 كلية االداب جويرية الهكارية  1



 

 

 

 

 

 

 
 2011 التربية كلية  الغالء وارتفاع االسعار  2

3 

 

 2011 كلية االداب الروحي منهجه وموارده  

 96العدد  

 
العلمي   المجتمع االسكندري عاداته وتقاليده االجتماعية في العصر المملوكي  4 التراث  احياء  مركز  مجلة 

 ي العرب

 2016العدد االول 

العلمي   مرويات الفكر الغيبي في مصر المملوكية   5 التراث  احياء  مركز  مجلة 

 العلمي العربي 

 2015العدد الثالث 

الفتوحات االسالمية واثرها في تعزيز التسامح الديني خالل العصر    -6

 الراشدي 

 2011 كلية التربية للبنات 

 160- 159العدد   مجلة بين النهرين  الري واالته في العراق عند المؤرخين العرب - 7

 2012لسنة 

مجلة دراسات في التاريخ والتراث   مراحل اعداد البحث العلمي ) البحث التاريخي انموذجا (   8

 واالثار 

2012 

 2013 مؤتمر كلية التربية االول  القضاء في عصر صدر االسالم  9

 2013 والتراثمجلة دراسات في التاريخ  ام سالمة البغدادية   10

المرأة عند السخاوي في كتابه الضوء الالمع الهل القرن التاسع )   - 11

 دراسة في المنهج (   

كلية التربية للعلوم االنسانية ،  مجلة  

 جامعة ذي قار

كانون االول    4العدد    5المجلد   

2015 

12    

الس   -13 الالمع الهل  المرأة عند  الضوء  كتابه  في  التاسع ) خاوي  القرن 

 دراسة في الحياة االجتماعية  (   

التربية   كلية  مجلة   / بغداد  جامعة 

 للبنات 

،   3العدد    25المجلد    2014

2014 

 

 2016 مؤتمر سلمان المحمدي الخامس  براءة العراقيون من طعن االمام الحسن )ع( في المدائن   14

 54العدد  2016 مجلة دراسات في التاريخ واالثار  رسالة في شؤون السقايات ووقفها   15

 سيرة امير المؤمنين االمام علي بن ابي طالب في مؤلفات الذهبي  16
 مشترك مع الباحثة امل حمودي رشيد

اال كلية  (   ب  دامجلة  مقبول   (
 مشترك 

14-6 -2016 

 2016 المؤتمر الفكري االول/ لندن البعد االخالقي في الصحيفة السجادية   17

جامعة   مرقد ذي الكفل دراسة تاريخية  18 التراث  احياء  مركز  ندوة 
 بغداد  

2015 



 

 

 

 

 

 

 
 يوليو سبتمبر   45المجلد   كلية االداب جامعة عين شمس المدائن في كتب الرحالة الجغرافيين العرب دراسة تاريخية حضارية   19

 3العدد  
 2017يوليو  

ولي  20 بن  لمحمد  مخطوطة  ووقفها  السقايات  شؤون  في  رسالة 
 م( 1751هـ/ 1165القرشهري االزميري ) ت 

 2016 واالثارمجلة دراسات في التاريخ 
 54العدد  

التكافل  21 ابي طالب )ع(   بن  االمام علي  في عهد  االنساني  التعايش 
 االجتماعي انموذجا  

مؤتمر التعايش االنساني في ضوء  
 التعدد الديني 

2017 

مؤتمر اشراقات تربوية من السيرة   حقوق االنسان عند ائمة اهل البيت االمام الهادي )‘( انموذجا   22
 المحمدية  

2017 

 2017 ندوة مصادر توفير المياه  نظام الري واالته في المدينة االسالمية خالل العصر العباسي االول   23

مواد االنشاء وعناصر العمارة والطراز في كتاب المواعظ واالعتبار  24
 هـ/  845845بذكر الخطط واالثار للمقريزي )ت 

 بحث مشترك مع هند سعدون ضيف  عيدان 

 مجلة االداب جامعة بغداد
 مقبول

2017 
 2017-5-21مقبول بتاريخ 

العلمي   الكيمياء في الحضارة االسالمية   25 التراث  احياء  مركز  مجلة 
 العربي  

الثاني شباط    36العدد   كانون 
 2018اذار 

 18/4/2018تاريخ القبول  مجلة ذراري العلمية  ولدا مسلم )ع( السيرة والمرقد دراسة تاريخية مقارنة  26

 والعلمية   الشخصيةحياة الصيرفي  27
 بحث مشترك مع الباحثة اطياف مجيد حسين علوان  

 24/12/2017مقبول بتاريخ   مجلة دراسات في التاريخ واالثار

 2017لسنة  23العدد   كلية االمام االعظم مجلة  الفكر الجغرافي عند ابن زوالق من خالل كتابه فضائل مصر   28
 الجزء االول 

30 The aspects of economic architecture in medina 
through the Islamic ages 

International journal of 
research in social and 

humanities 

2019/vol 9  
No 111 

 
العمارة االدارية والعسكرية في المدينة المنورة من خالل كتاب وفاء  31

 الوفا باخبار المصطفى للسمهودي ) مجلة كلية االداب  

 بحث مشترك مع الباحثة بان صاحب حسن يحيى  

 

 مجلة كلية االداب    مقبول   2019

الثاني    القرطاسمجلة     2019- 1-16 الحوار والتسامح مقاربة فكرية عقائدية  32 العدد 
 2019عام 

ونشر   2021يناير  30 التاريخ الشفاهي والكتابة التاريخية عند العرب دراسة تحليلية   33 للعلوم  العربية  المجلة 
المجلد    االبحاث   االول  العدد 

 الخاس  

 2العدد   مجلة مركز التراث العلمي العربي  مناقب االمام موسى الكاظم وفضائله عند المؤرخين المسلمين  34
2013 

والعملية   35 والعلمية  الشخصية  المغربي  النعمان  القاضي  - 363حياة 
973 

 العدد الرابع   مجلة الهدى  
 2015اذار 

نشر العدد الرابع المجلد االول   مجلة العلوم االنسانية والطبيعية  خطوات منهج البحث العلمي 36
1/10/2020 

    



 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

 : البحوث والرسائل التي تم تقيمها  سبعة عشر  

 

 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات  

 

 

 

 العلمية  

 المحلية   

 والدولية .  

 2013 دور الوالة والعمال العرب )بحث( -1

 2013 اهم وزراء الدولة العباسية)بحث(  -2

 2015 بحث )مجلة ( )كلية التربية للبنات ( -3

 2015 بحثان ترقية )كلية دجلة (  -4

 2015 ترقية )كلية االمام الكاظم (بحثان  -5

 2015 اربع بحوث  ترقية )كلية التربية ابن رشد ( -6

 2015   -استالل  -اطروحة ماجستير )كلية التربية للبنات (   -7

 2017 بحث مركز احياء التراث العلمي العربي   -8

 2016 بحث كلية التربية للبنات  -9

 2016 بحث جامعة البصرة كلية االداب مجلة اداب  -10

  بحث مركز احياء التراث العلمي العربي   -11
 

2017 

 2016 كلية التربية للبنات بحوث عدد ستة ترقيات علمية جامعة بغداد  -12

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13/12/2017 تقويم بحث اثر الزوجات المسيحات في السياسة االيلخانية ) مجلة كلية التربية للبنات (  -13

الجوانب  -14 توضيح  في  واثرها  المادية  العمارة  مقومات   ( بعنوان  للبنات  التربية  كلية  مجلة  للنشر  بحث  تقويم 

 العمرانية في ضوء كتاب االعالق الخطيرة 

24 /6 /2018 

 28/1/2018 تقييم رسالة ماجستير الحركة العلمية والعمرانية في امارة اربل في عهد االمير مظفر الدين كوكبوري   -15

 14/9/2017 تقييم  بحث الدور العلمي للمراة في التراث البغدادي ) مجلة مركز احياء التراث العلمي العربي "(   -16

 13/12/2017 تقويم بحث اثر الزوجات المسيحات في السياسة االيلخانية ) مجلة كلية التربية للبنات ( -17

 13/12/2017 السياسة االيلخانية ) مجلة كلية التربية للبنات (تقويم بحث اثر الزوجات المسيحات في  -18

 15/11/2017 تقييم بحث الغناء والموسيقى في العصر المملوكي مؤلف بدائع الزهور البن اياس انموذجا  -19

 2019- 2-27 تقييم  رسالة في النيل للمؤلف احمد بن عماد بن يويف االقفيهسي  -20

العمراني لمدينة بغداد من خالل كتاب بغداد مدينة السالم البن الفقيه الهمذاني واثره في تحقيق تقييم بحث التراث  

 التنمية المستدامة ) مجلة كلية التربية للبنات (

25-3 -2019 

 2019-5-2 تقييم بحث الحاجب في عصر صدر االسالم ) مجلة كلية التربية للبنات ( 

) مجلة مركز رؤية معاصرة    331تقويم اتجاهات الكتابة التاريخية في كتاب الوزراء والكتاب للجشياري ت   -21

 احياء التراث العلمي العربي "(

27-6 -2018 

تقييم بحث الجهاد بين التفسير القراني االصيل والتاؤيل التفكيري الدخيل  ) مجلة مركز احياء التراث العلمي  

 العربي "(

16-12-2018 

تقييم بحث المظاهر االجتماعية في مملكة مالي من خالل رحلة ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب  

 االمصار وعجائب االسفار ) مجلة كلية التربية للبنات (

2-5-2019 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ثمانية عشر : استالل رسائل واطاريح  

 

 

 

 2016 استالل اطروحة ماجستير كلية التربية للبنات   

استالل بحث ترقية قسم التاريخ تربية للبنات 

 2017 

استالل بحث ترقية قسم التاريخ تربية للبنات 

 2017 

استالل بحث ترقية قسم التاريخ تربية للبنات 

 2017 

استالل بحث ترقية قسم التاريخ تربية للبنات 

 2017 

قسم التاريخ تربية للبنات   استالل بحث ترقية

 2017 

 

 

 

 

 

 

 

    

 كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.  ثمانية عشر :  

 السنة  الجهة المانحة  كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

 2011 بغداد  /عميد كلية التربية للبنات شكر 

 2011 بغداد /عميد كلية التربية للبنات شكر

 2012 بغداد /عميد كلية التربية للبنات شكر

 2013 عميد كلية التربية للبنات/بغداد  شكر 

 2013 عميد كلية التربية/ذي قار    شكر

 2013 عميد كلية التربية /جامعة سامراء  شكر

 2013 معاون العميد كلية االداب/بغداد شكر 

 2013 المقدسة العتبة الكاظمية  شكر وشهادة تقديرية



 

 

 

 

 

 

 
 2014 وزرارة التعليم العالي شكر وتقدير 

 2015 مركز احياء التراث / جامعة بغداد شكر وتقدير   

 2015 االمانتان الحسينية والعباسية  شكر وتقدير  

 2014 رئاسة جامعة البصرة شكر

 2014 مركز احياء التراث/بغداد  شكر 

 شكر 

 

 

 2013 التربية للبنات/بغداد عميد كلية 

  2014 كلية االداب     شكر وتقدير 

  2015 المجمع العلمي العراقي شكر

  2014 مجلة الهدى  شكر وتقدير 

  2013 مركز احياء التراث  شهادة تقديرية

  2015 جامعة ديالى  شهادة تقديرية 

 2015 العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية   شكر وتقدير  

 شكر وتقدير 

 

المحمدي  سلمان  مؤتمر  الشيعي  الوقف  ديوان 

 الخامس  

2016 

 2015 مركز احياء التراث جامعة بغداد   شكر وتقدير 

 شكر وتقدير 

 

 2016 عميد كلية االداب جامعة الكوفة 

 2015 منظمة االزدهار لالغاثة والتنمية  شكر وتقدير 

 شكر وثناء 

 

 2016 كلية االمام االعظم  

 2016 عميد كلية التربية الجامعة المستنصرية  شكر وتقدير 

 شهادة تقديرية 

 

 2016 عميد كلية االمام االعظم 

 2017 كلية الدراسات القرانية بابل  شهادة تثمين 

 شكر 

 

 2017 رئيس المجمع العلمي العراقي 

 2016 رئيس المجمع العلمي العراقي  شكر 

 شكر وتقدير 

 

 2017 عميد كلية التربية مستنصرية 

 2017 عميد كلية التربية ابن رشد  شكر وتقدير  

 15/1/2018 للبنات جامعة البصرةعميد كلية التربية  شكر وتقدير 

 2017/  8/10 رئيس المجمع العلمي العراقي   شكر

 23/10/2017 مدير مركز احياء التراث العلمي العربي  شكر

 2017/   27/11 رئيس المجمع العلمي العراقي   شكر

 4/2018/ 23 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر ) تهنئة( 

 2018/ 1/7 رئيس جامعة بغداد  شكر

 2018-11 -5 رئيس مركز احياء التراث العلمي العربي   شكر وتقدير  



 

 

 

 

 

 

 
 2018-12-24 جامعة سامراء العميد  شكر

 2018- 10-8 جامعة بغداد كلية التربية للبنات شكر وتقدير  

 2018- 8-31 كلية التربية للبنات  وتقدير شكر 

 2018- 9-18 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية وكالة  شكر وتقدير 

 28/7/2020 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير  

 26/7/2020 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير 

 2020/ايلول /23 وزير التعليم العالي  تثمين جهود 

 14/9/2020 عميد كلية التربية للبنات  وتقدير شكر 

 2020/ اب / 9 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 

   

   

   

   

 

 :الكتب المؤلفة أو المترجمة. تسعة عشر  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 الفاطميين الخلفا المقريزي منهجه وموارده في كتاب اتعاظ الحنفا باخبار االنمة  1

 2013 نظام الري واالصالح الزراعي في العراق  2

 2014 المرأة عند السخاوي   3

 2015 كتاب الذخائر  والتحف للقاضي الرشيد   الهبات والهدايا في 4

5   

6   

 

 :اللغــات . عشرون 

        * العربية     ✓

        *  االنكليزية     ✓

✓  
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