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 : الشهادات الحاصل عليها

 
 . 1002/ العراق/ جامعة كركوك (  امتياز)بكالوريوس تاريخ بتقدير *  
 . 1022/ العراق/  جامعة تكريت( جيد جدا عايل ) ماجستري تاريخ اسالمي بتقدير *  
 . 1028/ العراق/ جامعة تكريت( امتياز)دكتوراه تاريخ اسالمي بتقدير *  
 
 

 :الكتب المؤلفة 
 .رسالة ماجستري –الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي اجلوانب احلضارية لدمشق للقرنني السادس والسابع اهلجريني من خالل كتاب 

 .اطروحة دكتوراه  – من القرن اخلامس اهلجري حىت القرن العاشر اهلجريبيوتات دمشق العلمية ودورها احلضاري 
 

 :المحكمة في المجالت شورةنالم البحوث
 

 0 1022/ العراق  -كركوك   /جامعة كركوك/ النعيمي وكتابه الدارس يف تاريخ املدارس، جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية*  
ووا ودورهووم العلمووي واإلد*  ّنج 

َ
/ جامعووة عووني  ووس /جملووة كليووة اآلداب( اري يف دمشووق منووق القوورن السووادس حووىت القوورن العاشوور اهلجووريبنووو امل

 .1022 /مصر –املنصورة 
كلية الرتبية للعلووم االنسوانية جملة  / القرن العاشر اهلجري اهلجري حىتالقرن اخلامس  ودورها يف النظام التعليمي منبيوتات دمشق العلمية  *

 . 1028 يناير /العراق –كريت ت/ جامعة تكريت/ 
جامعوة / جملة كلية الرتبية للعلووم االنسوانية / القرن العاشر اهلجري اهلجري حىتالقرن اخلامس  دوافع توافد البيوتات العلمية اىل دمشق من* 

 . 1028 يناير/ العراق –تكريت / تكريت
 

 :(سكوباس ) الرصينة  البحوث المنشورة في المجالت
 

* The inheritance of professionalism and its impact in Damascus from the fifth century untile the 

tenth century of migration – teaching profession as a model -  , JOURNAL OPTION, UNIVERSITY 

OF ZULIA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA, 2018. 
   

 :المؤتمرات العالمية
 

 /كليووة الووول الوودين  /جامعووة السوولاان الشووريف علووي اإلسووالمية( املووؤ ر العوواملي للسوونة النبويووة والتفووديات العصوورية ) شوواركة ببفوو  يف امل* 
 . 1022 - سبتمرب/ بروناي دار السالم

 . 1028 -فرباير/  ركيات –قيصري /كلية االداب/ جامعة أرجيس( املؤ ر الدويل للعلوم االجتماعية واالنسانية ) املشاركة ببف  يف * 
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 :العربية المؤتمرات
 

/  كليووة الدراسووات العليووا وعمووادة البفوو  العلموووي( لبفوووا الرسوواال واحطروحووات اجلامعيووةاحملكووم  املووؤ ر اخلووامس) املشوواركة ببفوو  يف * 
 0 1022  أبربل/ احردن -عمان / اجلامعة احردنية

املقوام مون قبول جامعوة الشوارقة بالتعواون موع االرواد العورل لعلووم ال ضوا  ( تاريخ العلووم عنود العورب واملسولمني ) املشاركة ببف  يف مؤ ر * 
 . 1022ديسنمرب / االمارات العربية املتفدة - الشارقة/ وال لك

 آذار/االردن -عمان / كلية الشريعة/ جامعة آل البيت ( ضاريالوقف على البف  العلمي واثره يف الشهود احلمؤ ر )املشاركة ببف  يف * 
- 1022. 

 –القوواهرة / الووول الوودينكليووة / احزهوورجامعووة  (قوورا ة الوورتاا اإلسووالمي بووني فوووابط ال هووم وشووافات الوووهممووؤ ر )املشوواركة ببفوو  يف * 
 . 1028 – آذار /مصر

االروواد العوواملي للمؤسسووات  ("الرتبيووة علووى املواطنووة وحقوووق االنسووان" ي حووول امللتقووى الوودويل السوونوي للبفوو  العلموو)املشوواركة ببفوو  يف * 
 . 1028 – وز  /جبيل –لبنان /  العلمية وبالتعاون العلمي مع مركز جيل البف  العلمي

 
 :العراقيةالمؤتمرات 

 
/  كليوة الرتبيوة للعلووم اإلنسوانية/ جامعوة ديواىل ( وحودتنا الوطنيوة علوم وازدهور ورقوي) روت شوعار املشاركة ببف  يف املؤ ر العلمي الثامن * 

 . 1022 - مارس/ العراق  -دياىل 
بغداد /  كلية االمام االعظم اجلامعة( الدعاة يف الغرب وجهودهم يف نشر االسالم  )رت عنوان  الدويلاملشاركة ببف  يف املؤ ر العلمي * 
 . 1028 - نيسان/ العراق  -
 
 

 :علميةالعضوية في المؤسسات ال
 

 . طرابلس –لبنان / عضو جملس علما  االراد العاملي للمؤسسات العلمية * 
 .طرابلس  –لبنان / عضو هيئة ركيم جملة مركز جيل البف  العلمي * 
 .تركيا " /بيت املقدس" السالمية  عضو هيئة ركيم جملة الدراسات* 
 

 :(التدريس)الخبرة العلمية 
 . 1022، 1022/ جامعة كركوك –بية للعلوم االنسانية كلية الرت   –السرية النبوية  .2
 . 1022/ جامعة كركوك –كلية الرتبية للعلوم االنسانية   -حقوق االنسان والدميقراطية  .1
 . 1022/ جامعة كركوك –كلية الرتبية للعلوم االنسانية   -العرب قبل االسالم  .2
 . 1022، 1022/ جامعة كركوك –كلية اآلداب   -العرب قبل االسالم  .2
 . 1028، 1022/ جامعة كركوك –كلية اآلداب   -املغرب العرل االسالمي  .2
 . 1028/ جامعة كركوك –كلية اآلداب   -تاريخ اهل البيت عليهم السالم  .2
 
 

 :الخبرة االدارية
 . 1008 العراق/ جامعة كركوك / اإلنسانيةكلية الرتبية للعلوم / وحدة الدراسات والتخايط واملتابعةمدير  .2
 . 1008 العراق/ جامعة كركوك / اإلنسانيةكلية الرتبية للعلوم / اجلامعي احدا وحدة  مدير .8
 0 1022 – 1009 العراق/ جامعة كركوك / اإلنسانيةكلية الرتبية للعلوم / احكادمييشعبة فمان اجلودة واالعتماد مدير  .9

 . 1022 – 1022العراق / كوكجامعة كر  / اإلنسانيةكلية الرتبية للعلوم / مدير شعبة الشؤون العلمية .20
 .1022العراق / جامعة كركوك/ كلية اآلداب / مقرر قسم التاريخ .22
 .1022العراق/ جامعة كركوك/ كلية اآلداب / دا  اجلامعيشعبة فمان اجلودة واالمدير  .21
 .1022العراق/ جامعة كركوك/ كلية اآلداب / مدير وحدة الدراسات والتخايط واملتابعة .22
 .االن  -1022العراق/ جامعة كركوك/ كلية االداب/ العلمية  مدير شعبة الشؤون .22


