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 شاكر يحًىد اسًاعيم يصطفى : االسى انرباعي ـ

                                                         Shakir Mahmood Ismael:  االسى بانهغت االَكهيسيت ـ

 انخانصـ ديانى انعراق ـ  ـ 1/7/1970 : انىالدةويحم حاريخ ـ 

 كهيت انهُذستيجًع ـ بعمىبت  ـديانى  انعراق ـ : انحانيانعُىاٌ  ـ

 لسى انخاريخ  ـكهيت انخربيت نهعهىو االَساَيت  ـجايعت ديانى :  عُىاٌ انعًم ـ

 يخسوج:  انحانت االجخًاعيتـ 

                  دكخىراِ :  انحانيت انشهادة ـ

    2005 :حاريخ انحصىل عهيها ـ

               لذيىحاريخ :  انخخصص انعاو ـ

 حاريخ انعراق انمذيى : انخخصص انذليك ـ

                      ارــــاسج  : انهمب انعهًي ـ

 5/2014/ 15 : حاريخ انحصىل عهيّ ـ

 2000\12\23في  6038االير انجايعي :  في انخعهيى انعانيحاريخ اول حعييٍ  ـ

 يىجذ ال  : عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني ـ

 +9647727781031:  انهاحفـ 

  A10599689:  رلى جىاز انسفرـ 

 ـ sssh.alobaidy@yahoo.com:     االنكخروَيانبريذ  ـ



 -  shakiralmahmood@yahoo.com  :                       

                     بغذادجايعت  :انبكانىريىشنشهادة جهت انًاَحت ال ـ

 1990 : حاريخ انحصىل عهيهاـ 

              جايعت بغذاد        :انجهت انًاَحت نشهادة انًاجسخير ـ

 2000  : حاريخ انحصىل عهيهاـ 

  انجايعت انًسخُصريت           : انجهت انًاَحت نشهادة انذكخىراِ ـ

   2005   : انحصىل عهيهاحاريخ ـ 

 العربٌة فً ضوء( الحظر)حضارة دولة الحضر : انذكخىراِ اطروحتعُىاٌ ـ 

 . الكتابات القدٌمة                                

 : مجالت العلمٌةال -

 الى –ة من المد جهة صدور المجلة الدور فً المجلة ت

رئٌس تحرٌر مجلة  1
اشنونا للدراسات 

العراقٌة  االنسانٌة
 الدولٌة

للكفاءات  رابطة اشنونا
 العلمٌة ـ منظمة مجتمع مدنً

 بعقوبة -دٌالى 

2016 

عضو الهٌئة االستشارٌة  2
لمجلة معارف الجزائرٌة 

 الدولٌة

 –جامعة أكلً محمد ولحاج 
 الجزائر -البوٌرة 

2017 

خبٌر محكم فً مجلة  3
البحوث التارٌخٌة 
 الجزائرٌة الدولٌة

كلٌة العلوم االنسانٌة 
 -التارٌخ قسم  -واالجتماعٌة 

 –امعة محمد بوضٌاف ج
 الجزائر -المسٌلة 

2017 
 

عضو الهٌئة االستشارٌة  4
لمجلة جامعة جدارا 

 االردنٌة

 2018 . جامعة جدارا االردنٌة 

 

 : الجامعات او المعاهد التً درس فٌهاـ 

 مالحظات الى -ة من المد (المعهد(/ الكلٌة)الجامعة )الجهة  ت

  2013 -2001 جامعة دٌالى –كلٌة التربٌة  1

mailto:shakiralmahmood@yahoo.com


جامعة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  2
 دٌالى

2001- 2002  

 

 

 

 

 : الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع ـ 

السنة  المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 الدراسٌة

التربٌة  دٌالى 1
 الرٌاضٌة

الثقافة  ---------
 الجامعٌة

2001-
2002 

 -2002 لغات قدٌمة التارٌخ التربٌة دٌالى 2
2003 

 -2004 تارٌخ قدٌم الجغرافٌة التربٌة دٌالى 3
2005 

حضارات  التارٌخ التربٌة دٌالى 4
 قدٌمة

2009- 
2010 

عرب قبل  التارٌخ التربٌة دٌالى 5
 االسالم

2008- 
2009 

تارٌخ العراق  التارٌخ التربٌة دٌالى 6
 القدٌم

2010- 
2011 

منهج البحث  التارٌخ التربٌة دٌالى 7
 التارٌخً

2011- 
2012 

 

 :الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالمـ 

السنة  المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 الدراسٌة

لغات العراق  التارٌخ التربٌة دٌالى 1
 القدٌمة

2002- 
2003 

دراسات فً  التارٌخ التربٌة دٌالى 2
تارٌخ العرب 

 قبل االسالم

2008- 
2009 

ـ 2014تارٌخ العراق  التارٌخ التربٌة دٌالى 3



 2015 قبل االسالم

دٌانات العرب  التارٌخ التربٌة دٌالى 4
 قبل االسالم

ـ 2015
2016 

 

 

 : الجامعٌة ائل واالطارٌحاالشراف على الرسـ 

عنوان  القسم الكلٌة الجامعة ت
الرسالة او 
 االطروحة

السنة 
 الدراسٌة

أثر الوازع  التارٌخ التربٌة دٌالى 1
االقتصادي 

فً نشأة 
حكومة مكة 
 قبل االسالم

2010- 
2011 
رسالة 

 ماجستٌر

التنظٌمات  التارٌخ التربٌة دٌالى 2
العسكرٌة 

واالقتصادٌة 
فً مملكتً 

الحضر 
والحٌرة 
دراسة 
 مقارنة

2012- 
2013 
رسالة 

 ماجستٌر

مصادر المٌاه  التارٌخ التربٌة دٌالى 3
فً شبه 
الجزٌرة 

العربٌة قبل 
االسالم 

دراسة فً 
الجغرافٌة 
 التارٌخٌة

2013-
2014 
رسالة 

 ماجستٌر

اتحاد  بغداد 4
المؤرخٌن 

 العرب

معهد التارٌخ 
 العربً

الحٌاة 
العسكرٌة فً 
 العراق القدٌم 

2011-
2012 
رسالة 

 ماجستٌر

-2012الممالك معهد التارٌخ اتحاد  بغداد 5



المؤرخٌن 
 العرب

فً  االرامٌة العربً
 بالد الشام

  م.ق

2013 
رسالة 

 ماجستٌر

الحٌاة  التارٌخ التربٌة دٌالى 6
االجتماعٌة 

واالقتصادٌة 
للعرب قبل 
االسالم من 
خالل كتاب 

تهذٌب اللغة 
 االزهري

 
ـ  2015
2016    
 دكتوراه

 

المشاركة بمناقشة العشرات من رسائل :  المناقشات للرسائل واالطارٌح الجامعٌةـ 

الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه فً الجامعات العراقٌة المختلفة مثل جامعة بغداد 

 .والجامعة المستنصرٌة وجامعة االنبار وجامعة تكرٌت وجامعة واسط 

 :فٌها شارك التً العلمٌة المؤتمراتـ 

نوع  مكان االنعقاد العنوان ت
 المشاركة

 -بحث)
 (حضور

 السنة 

حضارة دٌالى  1
القدٌمة عمق 

تارٌخً وتراث 
 اصٌل

 –المؤتمر العلمً االول 
 جامعة دٌالى

 2009 بحث

االحداث المؤثرة فً  2
شخصٌة 
قبل ( ص)الرسول

 البعثة

المؤتمر الدولً االول عن 
 –( ص)شخصٌة الرول 

 جامعة الكوفة

 2011 بحث

عالقات البجة مع  3
 المصرٌٌن القدماء

المؤتمر العلمً الخامس 
جامعة  –كلٌة التربٌة 

 واسط

 2012 بحث

تحدٌات المرأة لعنف  4
 المجتمع قبل االسالم

المؤتمر الدولً الرابع قسم 
االجتماع كلٌة اآلداب 

 جامعة الزقازٌق المصرٌة

 2012 بحث

 2012 بحث -المؤتمر العلمً السابعالملك العراقً  5



 دٌالى  -كلٌة التربٌة  السائح

مظاهر االرهاب  6
خالل الغزو الحبشً 

 لبالد العرب

تمر الدولً الثانً  المؤ
 -كلٌة القانون والسٌاسة

 دٌالى

 2013 بحث

منازل بنو ٌربوع  7
 فً الجاهلٌة

 االسالمو

 المؤتمر العلمً الثامن
لكلٌة التربٌة والعلوم 

 االنسانٌة ـ جامعة دٌالى

 2015 بحث

العلمً الملتقى الدولً  حضارة اشّننا 8
الثانً للمنظمة العربٌة 

 الشراكة والتنمٌة -التركٌة

 2016 بحث

دور القنوات  9
الفضائٌة فً تشكٌل 

الوعً االجتماعً 
 ازاء حقوق االنسان

المؤتمر الدولً الرابع 
واللغات فً  اآلدابلكلٌة 

 جامعة جدارا االردنٌة 

 2017 بحث

 

 : دورات التً شارك بهاالـ 

عنوان  ت
 الدورة 

 السنة مكان االنعقاد

صٌانة  1
المخطوطات 

 القدٌمة

دار الكتب الوطنٌة 
 االٌرانٌة

2011 

تعلم اللغة  2
 االنكلٌزٌة 

مركز التعلٌم المستمر 
 جامعة دٌالى –

2011 

تعلم اللغة  3
 االنكلٌزٌة

معهد اللغات 
 بغداد -والترجمة 

2005 

تعلم اللغة  4
 االنكلٌزٌة

معهد الحكمة 
للحاسبات واللغات 

 والترجمة 

2007 

فهرسة  5
المخطوط 

 العربً

جامعة الدول العربٌة 
معهد المخطوطات  -

مكتبة   -العربٌة 
 االسكندرٌة

2013 

 

 : المجتمع لخدمة التخصص مجال فً البحثٌة لمشروعاتاـ 



مكان  عنوان البحث ت
 المشروع

 السنة

ندوة عن  1
مدٌنة القدس 

 العربٌة

وزارة االوقاف 
والشؤون 

 الدٌنٌة

2012 

    

 

 :التً قام بالنشر فٌها( impact factors)لمٌة و مجالت المجالت العـ 

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة

التطور التارٌخً  العراق مجلة دٌالى 1
لتدوٌن اللغات 

 الجزرٌة

25 2007 

صنوف الجٌش فً  العراق مجلة اآلداب  2
 مملكة الحضر

79 2007 

تطور عالقات  العراق مجلة دٌالى 3
الترابط االجتماعً 

فً المجتمع العراقً 
 القدٌم

30 2008 

ـ  العراق مجلة دٌالى 4
 دٌالى

الٌهودٌة دٌانة 
ولٌست قومٌة 

 سامٌة

33 2009 

 -العراق مجلة الفتح 5
 دٌالى

اثر االنجاز 
الحضاري لمدٌنة 

حضارة الوركاء فً 
 العراق القدٌم

39 2009 

مجلة  جامعة  6
االنبار للعلوم 

 االنسانٌة

 -العراق
 االنبار

االحداث المؤثرة فً 
( ص)حٌاة الرسول 

 قبل البعثة 

4 2011 

مجلة فٌستنك  7
 الروسٌة
 الحكومٌة

 روسٌا
 االتحادٌة

ة مقارنة بٌن دراس
الصنوف العسكرٌة 
 السومرٌة واالكدٌة

منشور 
باللغة 

 الروسٌة

2012 

مجلة كلٌة  8
 –االداب 
جامعة 

الزقازٌق 

تحدٌات المرأة لعنف  مصر
 المجتمع قبل االسالم

عدد 
 خاص

2012 



 ةالمصري

مجلة بٌت  9
 الحكمة

الرتب والمناصب  العراق
العسكرٌة االشورٌة 
والحضرٌة دراسة 

 مقارنة

قبول 
 نشر

2014 

مجلة التارٌخ  10
 واالثار

 -العراق
 االداب

سٌاسة قرٌش اثر 
االقتصادٌة فً 

زعامة العرب قبل 
 االسالم

قبول 
 نشر

2014 

مجلة اشنونا  11
للبحوث 
 االنسانٌة

رابطة 
اشنونا 

للكفاءات 
 العلمٌة

المقومات 
االقتصادٌة للٌمن 

 قبل االسالم

1 2015 

مجلة  12
المعارف 

 الجزائرٌة 

جامعة 
الشهٌد 

 حمة

خصوصٌة امكانٌة 
فً حكم  المرأة

مجتمع الشرق 
 االدنى القدٌم

5 2016 

العراق ـ  مجلة دٌالى  13
 دٌالى

طرق االستدالل على 
 مٌاه االبار

73 2017 

14      

 

 : والدولٌة المحلٌة العلمٌة والجمعٌات  الهٌئات عضوٌةـ 

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 دولٌة/

تارٌخ 
 االنتساب

مازال 
/ عضوا
انتهاء 

 العضوٌة

 مالحظات

نقابة  1
 المعلمٌن

  مازال 2003 محلٌة

رابطة  2
اشنونا 

للكفاءات 
 العلمٌة

  مازال 2013 محلٌة

اتحاد  3
المؤرخٌن 

 العرب

  مازال 2017 دولٌة

  



 :(كتب شكر/شهادات تقدٌرٌة/ جوائز)ابداعات او نشاطات حصل فٌها على ـ 

نوع االبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 علٌه

شهادة /جائزة)
كتاب / تقدٌرة

 (شكر

الجهة 
 المانحة

عنوان 
النشاط او 

 االبداع

 التارٌخ والعدد

االلتزام  1
العالً 
 بالدوام

عمٌد كلٌة  كتاب شكر
 التربٌة

 جامعة دٌالى

 2001\4\30 شكر وتقدٌر
458 

الجهود  2
 العلمٌة

 واالدارٌة

رئٌس قسم  كتاب شكر
 التارٌخ

 2009\5\13 شكر وتقدٌر
83 

الجهود  3
 االدارٌة

شكر كتاب 
 وقدم

رئٌس جامعة 
 دٌالى

 2009\7\27 شكر وتقدٌر
8458 

الجهود  4
 االدارٌة

كتاب شكر 
 وقدم

رئٌس جامعة 
 دٌالى

 2010\11\30 شكر وتقدٌر
17466 

الجهود  5
 االدارٌة

عمٌد كلٌة  كتاب شكر
 التربٌة

 جامعة دٌالى

 2012\11\7 شكر وتقدٌر
7288 

الجهود  6
 العلمٌة

شهادة 
مع  تقدٌرٌة

 درع الكلٌة

عمٌد كلٌة 
 التربٌة

 جامعة واسط

 2012\3\14 شكر وتقدٌر
 بال عدد

الجهود  7
 العلمٌة

شهادة 
تقدٌرٌة مع 
 درع الكلٌة

عمٌد كلٌة 
التربٌة 
جامعة 
 الكوفة

 2011\2\23 شكر وتقدٌر
 بال عدد

الجهود  8
 العلمٌة

 كتاب شكر
 وقدم

رئٌس جامعة 
 دٌالى

 2010\2\6 شكر وتقدٌر
1806 

الجهود  9
 العلمٌة

مع  كتاب شكر
 درع الكلٌة

مقرر مؤتمر 
كلٌة االداب 

جامعة 
الزقازٌق 
 المصرٌة

 2012\11\92 شكر وتقدٌر
 بال عدد

الجهود  10
 العلمٌة

رئٌس قطاع  كتاب شكر
مكتبة 

 االسكندرٌة

 2013\5\17 شكر وتقدٌر

1\27\2d 



الجهود  11
 العلمٌة

مع  كتاب شكر
 درع الكلٌة

عمٌد كلٌة 
القانون 

 -والسٌاسة 
 دٌالى

 2013\5\19 شكر وتقدٌر
\6\734 

الجهود  12
 العلمٌة

 كتاب شكر
 وقدم

رئٌس جامعة 
 دٌالى

 2013\1\27 شكر وتقدٌر
 1090\د.ش

الجهود  13
 العلمٌة

عمٌد شؤون  كتاب شكر
 –المكتبات 

جامعة الملك 
 سعود

 1434\8\1 شكر وتقدٌر
318632 

الجهود  14
 العلمٌة

عمٌد كلٌة  كتاب شكر
 التربٌة

 جامعة دٌالى

 2013\10\27 شكر وتقدٌر
2795 

الجهود  15
 العلمٌة

عمٌد كلٌة  كتاب شكر
 التربٌة

 جامعة دٌالى

 2014\2\13 شكر وتقدٌر
1495 

نشر بمجلة  16
 عالمٌة

كتاب شكر مع 
 درع الجامعة

رئٌس جامعة 
 دٌالى

 2014\3\30 شكر وتقدٌر
2135 

الجهود  17
 العلمٌة

عمٌد كلٌة  كتاب شكر
التربٌة 

 جامعة واسط

 21/4/2016 شكر وتقدٌر

الجهود  18
 العلمٌة

عمٌد كلٌة  كتاب شكر
التربٌة 

الجامعة 
 المستنصرٌة

  2016 شكر وتقدٌر

الجهود  19
 العلمٌة

كتاب شكر مع 
 درع الكلٌة

عمٌد كلٌة 
االداب جامعة 

 بغداد

 2016 شكر وتقدٌر

الجهود  20
 العلمٌة

كلٌة عمٌد  كتاب شكر
 -التربٌة 

 دٌالى

 2017 شكر وتقدٌر

الجهود  21
 العلمٌة

رئٌس جامعة  كتاب شكر
 دٌالى

 2017 شكر وتقدٌر

الترقٌة  22
 لألستاذٌة

المؤرخ  وسام
 العربً

االمٌن العام 
التحاد 

المؤرخٌن 
 العرب

شهادة 
 وسام

2017 



 

 

 

 : والترجمة التألٌفـ 

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 النشر

عدد 
 الطبعات

/ منهجً 
 غٌر منهجً

مملكة الحضر  1
 العربٌة

مطبعة جامعة 
 دٌالى

 غٌر منهجً طبعتٌن 2011

2       

      

      

  

 

 


