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 بـــســـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم

 السٌرة الذاتٌةم / 

 

 

وزارج انتعهُى انعانٍ وانثحج انعهًٍ      

  جايعح دَانً                  

 كهُح انترتُح نهعهىو اإلَساَُح     

   لسى انتارَخ          

 خ انجايعح دَانً

 1 انكهُح هعهىو اإلَساَُحن انترتُح كهُح

 2 انمسى انتارَخ

 3 االسى َذي يىسً عثاش يحًذ انًىسىٌ

 4 انىالدج و1663

 5 االجتًاعُحانحانح  يتسوجح

 6 تارَخ أول تعٍُُ و 1696 -11 -22

 / كهُح اِداب /جايعح تغذاد   انذكتىراِ / لسى انتارَخ 

 و1997 /  1 / 28 

  انشهادج األخُرج       

 انحصىل عهُهاوتارَخ    
 

7 

 9 تارَخ أول يثاشرج تانىظُفح و 1696 – 11 – 25

 6 تارَخ إعادج انتعٍُُ و 2115 – 11 – 16

 11 تارَخ انًثاشرج تعذ إعادج انتعٍُُ و 2115 – 11 – 25

 سُح . )  23)ثالث وعشرٍَ يا َمارب ان 

 

انخذيح انفعهُح فٍ  عذد سُىاخ

 انتعهُى انعانٍ

11 

انخذيح خارج انتعهُى عذد سُىاخ  ( سُىاخ خذيح فعهُح. 7يا َمارب انسثع ) 

 انعانٍ

12 

عذد سُىاخ انخذيح  فٍ انتعهُى  ( سُىاخ  7سثع ) 

 انعانٍ خارج انعراق

 

 13 انحانٍ انهمة انعهًٍ أستار يساعذ

 نهمة ٍوتارَخ األير انجايعرلى  و 2111 -  11 - 7فٍ   14239

 انـ أ. و 

14 

 15 انتخصص انعاو  ( انعثاسٍ ) انعصرانتارَخ اإلساليٍ 

 16 انتخصص انذلُك حضارَحفهسفح انتارَخ وَظى 

 لسى انتارَخ / كهُح اِداب / جايعح تغذاد 

 و 1986 /  15/7 

انجهح انًاَحح نشهادج 

 وتارَخ انثكانىرَىش

 يُحها

17 
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  اإلنكتروٍَانثرَذ:nadaal.mosawi@yahoo.com  

 

  ًشغلهاالوظائف الت: 

 إلى –الفترة من  مكان العمل انىظُفح خ
 2/12/1992إلى 22/10/1986 األشرف المدٌرٌة العامة لتربٌة النجف يذرسح 1
 28/12/1998إلى12/12/1992 جامعة بغداد مركز أحٌاء التراث العلمً العربً/ تذرَسُح وتاحثح 2
 إلى اآلن2005 /22/10 جامعة دٌالى تذرَسُح 3

 

  داخل وخارج العراق (  فٌهاالمعاهد التً درس  أوالجامعات (: 

 مالحظات إلى-الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  1998/   28/12  إلى 12/12/1992 بغدادجامعة  1

 2000/ 2/9إلى8/9/1998 جامعة السابع من أبرٌل / الجماهٌرٌة اللٌبٌة 2

 2/7/2005إلى 2/9/2002ومن 
 

  2002إلى 2000  جمهورٌة الٌمن جامعة تعز/ 3

  الى اآلن 2005 / 10/   22من  جامعة دٌالى  4
 

  بجامعات العراق وفً لٌبٌا والٌمن  بتدرٌسهاالدراسٌة التً قام المواضٌع: 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

السابع من  1
  بغدادأبرٌل و

 دٌالىو

   التربٌة 
 للبنات وتربٌة

العباسٌة فً العصور تارٌخ الدولة  التارٌخ
 األخٌرة

1994-1993 

2005-2006 

2008-2009 

السابع من  2
 دٌالىوأبرٌل، 

التربٌة والتربٌة 
األساسٌة 
 واألصمعً

 2000-1999 فلسفة التارٌخ التارٌخ

2008-2009 
2010-2011 

 / كهُح اِداب / جايعح انًىصملسى انتارَخ 

 و  1992/ 1  / 21

انجهح انًاَحح نشهادج انًاجستُر 

 وتارَخ يُحها

19 

 – 1119هـ /  656 – 512جُش انعراق فٍ أواخر انعصر انعثاسٍ . 

 و دراسح فٍ انُظى انعسكرَح . 1259

 21 رسانح انًاجستُر عُىاٌ

The Army of Iraq in the late Abbasid Era 
512 – 656 H / 1118 – 1258 A . D 

رسانح انًاجستُر تانهغح عُىاٌ 

 اإلَكهُسَح

 

 / كهُح اِداب / لسى انتارَخ  تغذادجايعح 

 و1997 / 1 /28 

نشهادج انذكتىراِ  انجايعح انًاَحح

 وتارَخ يُحها

21 

، دراسة فً نشاطها االجتماعً  الربط بالعراق فً العصر العباسً
 والثقافً واالقتصاديوالسٌاسً 

 22 أطروحح انذكتىراِ عُىاٌ

The Ribats in Iraq Abbasid Era. The study of 
social activity and political and cultural 

 23 األطروحح تانهغح اإلَكهُسَحعُىاٌ 
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 2001-2000 منهج البحث التارٌخً التارٌخ التربٌة دٌالىتعز و 3

2011-2012 

 من السابع 4
 أبرٌل

 1999-1998 التارٌخعلم مقدمة فً  التارٌخ التربٌة

تارٌخ المغرب العربً فً العصور  التارٌخ التربٌة المختار عمر 5
 الوسطى

2002-2003 

 2004-2003 األفرٌقٌة-تارٌخ العالقات العربٌة   التربٌة عمر المختار 6
 2000-1999 النظم الحضارٌة التارٌخ التربٌة عمر المختار 7

األساسٌة  التربٌة دٌالىو تعز، 8
 واألصمعً

 2001-2000 التارٌخ األموي والعباسً التارٌخ

عمر المختار  9
 ودٌالى

 التربٌة
 وتربٌة األصمعً

التارٌخ 
 الجغرافٌة

 2005-2004 صدر اإلسالم

2011-2012 

 2002 -2001 تارٌخ األٌوبٌٌن والممالٌك التارٌخ التربٌة تعز 10
 تعز 11

 المختاروعمر 
 2002-2001 لعصور الوسطىأوربا اتارٌخ  التارٌخ آلداب والتربٌةا

2002-2003 
 2003- 2002 الحروب الصلٌبٌة التارٌخ اآلداب تعز 12

 2003-2002 الدولة البٌزنطٌة التارٌخ اآلداب تعز 13
 2003-2002 تارٌخ الدوٌالت اإلسالمٌة المستقلة التارٌخ اآلداب تعز 14

التربٌة للعلوم  دٌالى 15
 اإلنسانٌة

 2013-2012 حقوق وحرٌة ودٌمقراطٌة الجغرافٌة

 

 ال توجد:  ساهم فً تطوٌرها أوالتً قام بتطوٌرها  المواضٌع الدراسٌة . 

 ال توجد :  واألطارٌحائل على الرس األشراف . 

 

 الرسائل واألطارٌح التً قام بمناقشتها : 

 

 

 

 

 السنة أسم الطالب عنوان الرسالة أو األطروحة القسم الكلٌة الجامعة ت

اإلمام موسى بن جعفر )ع(  التارٌخ التربٌة المستنصرٌة 1
 ودوره السٌاسً والفكري

 30/11/2010 علً نصٌف جاسم

عبد الرحمن بن عمرو بن  التارٌخ التربٌة دٌالى 2
عبد هللا ))أبو زرعة 
الدمشقً( ومروٌاته 

التارٌخٌة عن أحداث بالد 
 الشام

حسام قاسم محمد 
 زٌدان

26 /6/2011 

مشاركة علماء بالد الشام فً  التارٌخ التربٌة واسط 3
الحٌاة العامة خالل العصر 

 األٌوبً

 5/9/2011 جاسم محمد عباس
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 فٌها شاركمالوالورش  لعلمٌةوالندوات ا  المؤتمرات  : 

 السنة عنوان البحث المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت

الفنون الجمٌلة عند ندوة  1
 العرب المسلمٌن

أكادٌمٌة الفنون 
 الجمٌلة

عالقة الموسٌقى بالعلوم عند  بحث
 العرب المسلمٌن

1997 

ندوة البرٌد فً التراث  2
 العربً

وزارة النقل 
 والمواصالت

الحمام الزاجل واستخداماته  بحث
 البرٌدٌة

1997 

ندوة الصناعات فً التراث  3
 العربً 

البحث أتحاد مجالس 
العلمً العربٌة 
 األمانة العامة

صناعة الجلود فً التراث  بحث
 العربً

1997 

ندوة التجارة فً التراث  4
 العربً

التجارة وأثرها فً ازدهار  بحث وزارة التجارة
 الحضارة

1997 

ندوة المجتمع الرٌفً فً  5
 التراث العربً

ربط زواٌا الرٌف العراقً  بحث قاعة كلٌة التمرٌض
 العصر العباسًفً 

1997 

تنمٌة المكان مؤتمر  6
وأدامته هدف العلوم 

 جمٌعا  

 الطبٌعٌة علىتأثٌر البٌئة  بحث جامعة دٌالى
 شخصٌة الفرد العراقً

2008 

التأرٌخ دروس مؤتمر  7
 وعبر

الحكم واإلدارة فً مصادر  بحث جامعة المستنصرٌة
 العصر العباسً

2009 

بالبحث العلمً مؤتمر  8
المعاصرة نرسم  والتقانة

 مستقبلنا

لمحات من تارٌخ دٌالى  بحث جامعة دٌالى
 االجتماعٌةالبنٌة 

2009 

مؤتمر التحدٌات  9
 المجتمعٌة لألسرة العراقٌة

المرأة العراقٌة والعنف  بحث جامعة دٌالى
 السٌاسً

2010 

مؤتمر تداخل العلوم  10
 طرٌقنا لصنع المستقبل

فً  الشخصٌة القٌادٌة بحث جامعة دٌالى
 مصادر العصر العباسً

2010 

مؤتمر بالعلم والمعرفة  11
 نبنً العراق الجدٌد

مزارات قرٌة جٌزانً اإلمام  بحث جامعة واسط
فً دٌالى وأثرها االجتماعً 

 والروحانً

2011 

مؤتمر اإلمامان الكاظم  12
والجواد )علٌهما السالم( 
خزان علم وبحور معرفة 
ومعادن حكمة وشموس 

 لألمة.هداٌة 

العتبة الكاظمٌة 
 المقدسة

اإلمام موسى الكاظم )علٌه  بحث
 السٌاسً السالم( ودوره

2011 

المؤتمر العلمً الدولً  13
عن شخصٌة الرسول 

وآلة الصالة  األعظم )علٌه

 والسالم(

أثر الثقافة المقارنة فً  بحث جامعة الكوفة
 –دراسة السٌرة النبوٌة 
 االستشراق أنموذجا

2012 

مؤتمر أثر مدٌنة النجف  14
األشرف فً الحضارة 

 اإلنسانٌة

الكلٌة اإلسالمٌة 
النجف / الجامعة 

 األشرف

خانات العراق ودورها فً  بحث
خانات  –السٌاحة الدٌنٌة 

 . مدٌنة النجف األشرف

2012 

 مؤتمر فاطمة الزهراء 15
 لبحوث الوسطٌة

مركز الدراسات 
 األشرف النجف الفاطمٌة

 استشارات
 بحثٌة

عضوة فً اللجنة العلمٌة 
 االستشارٌة للمؤتمر

2013 
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  الدورات التً شارك بها: 

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 دورة المخطوطات العربٌة وتحقٌق النصوص 
 الثانٌة

 7/12/1991 جامعة بغداد

جامعة بغداد / مركز التعلٌم  دورة الملف التقوٌمً إلداء الكلٌات 1
 المستمر.

 

جامعة بغداد / مركز أحٌاء  دورة التراث العلمً العربً 2
 التراث العلمً العربً

23/10/1993 

دورة المخطوطات العربٌة وتحقٌق النصوص  3
 الثالثة.

جامعة بغداد / مركز أحٌاء 
 التراث العلمً العربً

4/12/1993 

جامعة بغداد / مركز التعلٌم  دورة الترقٌة العلمٌة 4
 المستمر

22/2/1997 

مقررٌة دورة المخطوطات العربٌة وتحقٌق  5
ندوة الصناعات  السادسة ومقررٌةالنصوص 

 فً التراث العربً.

جامعة بغداد / مركز أحٌاء 
 التراث العلمً العربً

19/3/1997 

جامعة بغداد / مركز التعلٌم  دورة مقرري لجان التعضٌد العلمً 6
 المستمر

3/5/1997 

جامعة بغداد / مركز التعلٌم  إلداء الكلٌاتدورة الملف التقوٌمً  7
 المستمر

10/5/1997 

جامعة بغداد / مركز التعلٌم  دورة مقرري لجان الترقٌات العلمٌة 8
 المستمر

6/12/1997 

 

 .ال توجد المشروعات البحثٌة فً مجاالت خصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم 

 لمٌة المجالت الع( ومجالتimpact factors التً قام بالنشر )فٌها: 

 السنة فٌه العدد المنشور عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 2009 40 التنظٌمات المالٌة للخلٌفة المعتضد باهلل العباسً العراق مجلة الفتح 1
  34 التصوف وأسباب ظهوره فً العراق. العراق مجلة دٌالى 2

 2009 90 الخلفاء العباسٌٌنالمظالم فً عهد  العراق مجلة اآلداب 3
مجلة العلوم  4

 االجتماعٌة 
الخدمات االجتماعٌة لربط العراق فً القرنٌن  العراق

 السادس والسابع الهجرٌٌن
9 1998 

 

 ةوالدولٌ المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  عضوٌة الهٌئات : 

 محافظة دٌالى . –العراق  –رابطة اشنونا للكفاءات العلمٌة  -1

 . -مصر  –اتحاد المؤرخٌن العرب  -2
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 نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( أو إبداعات : 

علٌه ما حصل  النشاط أو األبداعنوع  ت
جائزة/شهادة )

/ كتاب تقدٌره
 شكر(

 السنة األبداع أوعنوان النشاط  الجهة المانحة

رفد مكتبة بعقوبة  1
المركزٌة بالمصادر 

 والمراجع

 لمحافظاألول نائب ال شكر وتقدٌر
 دٌالى 

دعم النشاط الثقافً 
 بمحافظة دٌالى

2/12/

2010 

 ألقامهاألعداد والمتابعة  2
الدورة السادسة 

للمخطوطات العربٌة 
 وتحقٌق النصوص

رئٌس مركز أحٌاء  وتقدٌر شكر
التراث العلمً العربً 

 / جامعة بغداد

ضمن الواجبات المكلفة 
 المركزبها فً 

27/4/
1997 

رفد مكتبة الجامعة  3
المركزٌة بالمصادر 

 والمراجع

 العلمً النشاط دعم رئٌس جامعة دٌالى وتقدٌر شكر
 بالجامعة والثقافً

18/11/

2008 

 الجامعة مكتبة رفد 4
 بالمصادر المركزٌة

 والمراجع

دعم النشاط العلمً  رئٌس جامعة دٌالى وتقدٌر شكر
 والثقافً بالجامعة

13/1/
2010 

ورشة عمل ألقاء  5
 محاضرة

عمٌد كلٌة التربٌة  شكر وتقدٌر
 األساسٌة

مزارات محافظة دٌالى 
الوجود التارٌخً والبٌئة 

 الثقافٌة المستدامة 

1 /11 /
2112 

ورشة عمل ألقاء  2
 محاضرة

البٌت الثقافً / فرع  شكر وتقدٌر
دٌالى / وزارة الثقافة 

 واألعالم

مزارات محافظة دٌالى 
الوجود التارٌخً والبٌئة 

 الثقافٌة المستدامة

7/11/
2112 

 

 ال توجد :  والترجمة التألٌف . 

 اللغات التً ٌجٌدها : 

 العربٌة . -1

 اإلنكلٌزٌة .  -2

 :والنشاطات األخرى خدمة المجتمع  -

 . المشاركة فً نشاطات الهالل األحمر فرع محافظة دٌالى...1

 

 متفرقة ...  مالحظات أخرى

 .( البكالورٌوس والماجستٌر والدكتوراه المراحل الجامعٌة ) على دورتها فً كافة  األولىكانت  -1

سبنة  الثالثبةوفبازت فٌهبا بالمرتببة ، فبً المرحلبة الجامعٌبة األولبى األكادٌمٌبة البحبوث  شاركت بسبباق -2

1895 . 

 

 

*********************************************** 


