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 الشهادات الدراسية
Academic Certificate 

 معة الجا 

University 
 الكمية 

Faculty  

 القسم
Department 

 سنة التخرج  
Graduation Year 

 البكالوريوس
Bachelor 

 7111-<<<0 التاريخ التربية القادسية

 رالماجستي
Master 

 8/7118/=0 التاريخ التربية القادسية

 الدكتوراه
PhD 

 =711/=/09 التاريخ التربية القادسية

  ;710/=/09/ استاذ / Scientific Title المقب العممي 
 التخصص العام       

General Specialization 

 التاريخ الحديث والمعاصر
Modren and contemporary 

History 

      الدقيق التخصص
 Specific Specialization 

 إيرانتاريخ 
Iran history 

 اريخ االجتماعي الت   Research interest مجاالت التخصص المتهم بها
-7107  رئيس قسم التاريخ التي عمل فيها المهام اإلدارية  

7109. 
 -=710رئيس قسم التاريخ 

7171 
ر الدراسات العميا مقر 

7109-  710= 
ن رئيس لجنة حقوق االنسا

 -7107في كمية التربية 
7171 

عمل عضوا في المجنة 
المجنة في االمتحانية وعضوا 

 العممية .
7107-7108 
7108-7109 
7109-710: 



710:-710; 
710;-710< 
710<-710= 

المجنة العممية في في عضوا  
مركز تراث بابل التابع لمعتبة 

، وعضوا في مجمة العباسية
 تراث الحمة. 

      
البحوث العممية 

 Publishedالمنشورة  

paper 

 ت

No 

 العنوان
Research Title  

 اسم المجمة
 Journal  

 المجمد

Volu

me 

 العدد
NO. 

 السنة
Yea

r 

 الصفحة
Page 

في الدولة  القديم التعميمي نظامال 0 
اإليرانية خالل القرن التاسع عشر: 

 قراءات في مناىجو الخاصة

مجمة األستاذ/ 
-كمية التربية
ابن رشد / 

 جامعة بغداد

 088 710
1 

 

التحوالت االقتصادية في إيران  7
رىاصات أزمة التغير  -0:11وا 

0;01 

مجمة كمية 
اآلداب /جامعة 

 بغداد

 78 710
0 

 

نشاط إرسالية جمعية مرسمي الكنيسة  8
في شمال أفريقيا مصر نموذجًا 

0:8;- 0;98. 

. مجمة 
الوركاء/ كمية 
التربية/جامعة 

 المثنى

 97 711
> 

 

الطبقات االجتماعية في المدينة  9
اإليرانية بين إىمال الدولة والبحث 

 .01;0-9;09عن القوت 

مجمة كمية 
التربية/ جامعة 

 بابل

 07 711
= 

 

العادات والتقاليد في المجتمع  : 
 النسطوري

مجمة كمية 
 التربية

/ االساسية
 جامعة بابل

 87 710
< 

 

القبطي واثر التدخل  -الصراع القبطي ; 
 1;:0-0:91االجنبي فيو 

مجمة واسط 
 لمعموم االنسانية

 87 710
; 

 

ية الى ايران اليجرة االرمنية الجماع > 
-09:9في عيد الشاه عباس االول 

086; 

اوروك لمعموم 
االنسانية/ كمية 
التربية /جامعة 

 المثنى

 8 710
: 

 

 710 7 مجمة القادسية الصراع المحمي واالقميمي  في القوقاز  = 



في اآلداب  1;09-0991خالل العيد الزندي 
 والعموم التربوية

< 

يد موازنة وزارة المعارف في الع < 
الجميوري دراسة في اثارىا التنموية 

0;9:-0;8: 

مجمة مركز 
تراث بابل 
لمدراسات 
 االنسانية 

 8 710
9 

 

متغيرات ثوابت السياسة الداخمية  01 
والخارجية لمدولة الصفوية واخالليا 

-0910في مقومات بقاء الدولة 
0966 

مجمة القادسية 
في اآلداب 

 والعموم التربوية

 9 710
; 

 

التجاوزات عمى األراضي الوقفية في  00 
لواء الديوانية: مقبرة شعبان بك 

 :8;0-0:80أنموذجا 
 

مجمة جامعة 
بابل لمعموم 

 االنسانية

 9 710
= 

 

االبنية االجتماعية لقضية المرأة  07 
 االيرانية في الحركة البابية

مجمة األستاذ/ 
ابن -كمية التربية

رشد / جامعة 
 بغداد

  710
0 

 

خ محمد محمد ميدي الخالصي الشي 08 
والتطورات السياسية في ايران 

0;60-0;10 

اوروك لمعموم 
االنسانية/ كمية 
التربية /جامعة 

 المثنى

 7 710
9 

 

المستعمرات  النظام القضائي في 09 
االمريكية الموروث البريطاني 

 0981-0819 والتشكيل الجديد

   710
: 

 

تطور السياسة السوفيتية في  :0 
ق العربي في ابحاث ودراسات المشر

مجمة الساسة الدولية  المصرية 
0;89-0;;1 

مجمة التراث 
العربية/ جامعة 

 بغداد

 8 710
; 

 

 ت Bookالكتب العممية 

No 
 السنة دار النشر العنوان

الشيخ محمد الخالصي والمعارضة  0 
السياسية ضد االسرة البيموية 

0;60-0;10 

 ;710 دار النور

ة في البحوث الممقا
المؤتمرات 

Participation in 

Conferences 

 ت

No 
 عنوان البحث

Paper  title  

عنوان المؤتمر 
Conferenc

es 

 الجهة المنظمة  
Organized 

By 

 السنة
Year 



عمماء الدين اإليرانيين وحركة  0 
التجديد الديني في النجف االشرف 

 خالل القرن التاسع عشر
 

العالقات 
الثقافية 
 -اإليرانية
 العراقية 

مكتبة مجمس الشورى 
اإلسالمي اإليراني برعاية 

 جامعة طهران

7100 

االقتصووادية   -التحوووالت السياسووية 7 
رىاصووووات  فووووي إيووووران  الصووووفوية وا 

 أزمة التغير 
0911-0966 

كمية التربية األساسية/   
 جامعة بابل 

7101 

نشوء الدولة المستبدة في إيران  8 
 -0:11وتطور أصول الحكم 
0;69                  

 

 اآلدابكمية 
صرح لمتنمية 

الثقافية 
والنهوض 
 الحضاري

كمية اآلداب /جامعة  
 البصرة

7101 

األزمة السوفيتية وأثرىا في  9 
التجربة الديمقراطية الجزائرية 

0;:9-0;;0 
 

بناء العراق 
مشروع 
حضاري 
 وتربوي

كمية التربية جامعة  
 المثنى

711> 

اعيت لقضيت المرأة االبنيت االجتم : 

االيرانيت في الحركت البابيت 

 والثورة الدستوريت. 

 

 

مجلت التربيت 

 االساسيت
 7107   2102جامعت بابل، 

التغير الديموغرافي لخريطت  ; 

البحرين السكانيت وأثرها في 

 الواقع السياسي للمملكت

مجلت دراساث 

في تاريخ 

 الخليج العربي

مركز دراساث الخليج 

 جامعت البصرة العربيت/
7107 

الجوائز العممية 
والشهادات التقديرية 

Awards 

 ت

No 
 اسم الجائزة والشيادة

Award Type  
شوويادة تقوودير فووي مووالتمر العالقووات 

 الدولة في طيران.

 

 الجهة المانحة
Organizer 

جامعةةةة طهةةةران 
 ايران

 السنة
Year 

7100 

 

شيادة تقديريوة فوي موالتمر الخموي    
 الدولي 

  7109 لبصرةجامعة ا

شووويادة تقديريوووة فوووي موووالتمر كميوووة   
 التربية االساسية /جامعة بابل

  :710 جامعة بابل

االشرف عمى الدراسات 
 Supervised العميا 

on Postgraduate 

 ت

No 
عدد طمبة   هالدكتوراعدد طمبة 

 الماجستير

 السنة 
Year 



studies  

  < 01  7107-
710= 

 المواد التي يدرسيا                                               
المرحمة  ايران وتركيا االولية

 الرابعة
المرحمة  حقوق االنسان 

 االولى
 الدكتوراه ايران وتركيا المعاصرة الدراسات العميا

الماجستي ايران الحديثة 
 ر

 


