
 

  

 السٌرة الذاتٌة

                                                                                 

 دمحم سماهر محً موسىأ.د.:باللغة العربٌة الرباعًاالسم 

  SAMAHER MUHI  MOSSA Muhammadاالسم باللغة االنكلٌزٌة:

 44/2/4191تارٌخ المٌالد  :

 انثىالجنس:

 متزوجةالحالة االجتماعٌة :

 5عدد االوالد :

 مسلمةالدٌانة :

 اللتصاد االسالمًتارٌخ االتخصص الدلٌك: تارٌخ اسالمً:العامالتخصص 

 تدرٌسٌةالوظٌفة :

 استاذ الدرجة العلمٌة :

 جامعة دٌالىعنوان العمل :

 هاتف العمل :

 09944199740الهاتف النمال :

 samahiribraheem@gmail.com:البرٌد االلكترونً :

 A4945645رلم جواز السفر:

 



 الً : المؤهالت العلمٌة او

 تارٌخ الحصول علٌها الكلٌة الجامعة الدرجة العلمٌة

 دٌالى ورٌوسلبكال
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

0222-0222 

 دٌالى الماجستٌر
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

27-1-2005 

 عنوان الرسالة

ولة العربٍة االسالمٍة دحصار المدن فً ال

 حتى نهاٌة العصر الراشدي

 
 

 الدكتوراه
الجامعة 

 المستنصرٌة
 49/1/2042 التربٌة

عنوان 
 األطروحة

التصاد السوق فً معجم لسان العرب البن 
 هـ944منظور 

 
    أخرى

 

 التدرج الوظٌفً   ثانٌاً :    

 الى –المدة من  الجهة الوظٌفة ت

4 
 مدرس مساعد

جامعة دٌالى /كلٌة 
 التربٌة

3/4/2006-
29/1/2001 

2 
 مدرس

جامعة دٌالى /كلٌة 
 التربٌة

29/1/2001-
43/5/2044 

3 
 ستاذ مساعدأ

جامعة دٌالى /كلٌة 
 التربٌة

43/5/2044-  

 2047/6/27جامعة دٌالى /كلٌة  ستاذأ 4



 التربٌة 
 

 الجامعً  ثالثاً : التدرٌس   

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

 جامعة دٌالى ورٌوسلاالبك 4
4119/4117 -
2000/2004 

- 2002/2003 دٌالىجامعة  الماجستٌر 2
2005 

- 2001/2040 الجامعة المستنصرٌة الدكتوراه 3
20042 

4    
5    

 

 

 بتدرٌسها  التدرٌسً ما: الممررات الدراسٌة التً لرابعاً 

 الدراسٌة السنة المسم المادةاسم  ت

–الكٌمٌاء  حموق انسان 4
 علوم الحٌاة

2005-2006 

 2009-2005 التارٌخ حرٌة ودٌممراطٌة 2
 2009-2006 التارٌخ منهج البحث 3
 2007-2009 التارٌخ عرب لبل االسالم 4
 2044-2040 الجغرافٌة التارٌخ المدٌم 5
 2042-2044 التارٌخ التارٌخ االموي 6
 2043-2042 التارٌخ اهل البٌت مادة اختٌارٌة 9
تارٌخ الحضارة العربٌة  7

 االسالمٌة
 2044-2043 التارٌخ

السٌرة والخالفة تارٌخ  1
 الراشدة

 2045-2044 التارٌخ

 2047-2045 التارٌخ التارٌخ العباسً -40



تارٌخ الحضارة العربٌة  -44
 االسالمٌة

 2024-2041 التارٌخ

 

 : التدرٌسً: ) االطارٌح ، الرسائل ( التً أشرف علٌها خامساً 

 السنة المسم اسم األطروحة أو الرسالة ت

فً االسالم من خالل المدونة  البٌوع وانواعها 4
دراسة -هـ(491الكبرى لمالن بن أنس )ت
 تارٌخٌة )رسالة ماجستٌر

 2049 التارٌخ

 2047 التارٌخ رسالة ماجستٌر دٌر لنى)دراسة تارٌخٌة ( 2
الزراعة والري من خالل معجم لسان العرب البن  3

 هـ( .944منظور )ت
 2041 التارٌخ

والري فً العصرٌن االٌوبً  نظاما ازراعة 4
والمملوكً فً مصر والشام من خالل 

كتاب نهاٌة االرب فً فنون االدب للنوٌري 
 هـ(.933)ت

 2041 التارٌخ

الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة ف العصر  5
الفاطمً من خالل كتاب نصوص من اخبار 

 هـ(.577مصر البن المامون البطائحً )ت

 2041 التارٌخ

 2024 التارٌخ صحابة نزل فٌهم المران دراسةتارٌخٌة 6
 م(4347هـ/947منهج الذهبً)ت 9

وموارده عن ائمة اهل البٌت )علٌهم 
 السالم(

 2022 التارٌخ

 2022 التارٌخ الجوانب االلتصادٌة فً كتاب السٌل الجرار 7
 2022 التارٌخ الجوانب المالٌة فً كتاب نزهة النفوس 1

40    
 

 ً  : المؤتمرات والندوات العلمٌة التً شارن فٌها . سادسا

 

 ت
 

 العنوان
 

 السنة
 

 

 مكان انعمادها
 

 نوع المشاركة

والصناعة الحرف والمهن  4
 فً الخلٌج العربً

ابن كلٌة التربٌة –جامعة بغداد  2044
 رشد

 باحثة

والثمافٌة الحٌاة االجتماعٌة  2
 فً عهد ابن سٌنا

/ كلٌة التربٌة  جامعة دٌالى 2045
 للعلوم االنسانٌة

 باحثة

  المراة واالرث الفكري 3
حوار معتزلة بغداد مع  4 

معتزلة البصرة حول 
 الجاذبٌة

 باحثة جامعة تكرٌت 2049



5     
6     
9     

 

 سابعاً :  االنشطة العلمٌة االخرى   

 

 داخل الكلٌة
 

 

 خارج الكلٌة

  
  
  
  
  
  

  
  

 

 ثامناً : المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو تطوٌر التعلٌم .

 

 ت

 

 سم البحثا
 

 

 محل النشر
 

 السنة

4 
لبٌلة السكاسن ودورها فً التارٌخ العربً 

 االسالمً حتى نهاٌة العصر االموي
 2001 مجلة دٌالى

2 
ابو الولٌد الباجً واثره فً الدعوة لتوحٌد 

 االندلس
 2007 مجلة دٌالى 

3 
دراسة فً  اٌاس بن معاوٌة المزنًالماضً 
 ودوره فً االسالمسٌرته 

 2001شباط   مجلة الفتح

 2001 مجلة دٌالى ابو عامر الراهب 4

5 
 تجارة الرلٌك فً الدولة العربٌة االسالمٌة

 
دراسات فً التارٌخ 

 واالثار
2043 

6 
تاريخ عمربن الجوانب االقتصادية في كتاب 
 الخطاب )رض( البن الجوزي 

 2043اٌلول  مجلة دٌالى

9 

االقطاع في الدولة العربية االسالمية حتى 
 نهاية العصر الراشدي

 

جامعة االنبار للعلوم 
 االنسانٌة

2043 



7 
المدٌنة فً اللٌم المشرق دراسة تارٌخٌة 
 من خالل كتاب احسن التماسٌم للممدسً 

دراسات فً التارٌخ 
 واالثار

2045 

1 
لمدٌنة واسط وسبل الجانب العمرانً 

التحصٌنات الدفاعٌة دراسة تارٌخٌة فً 
 جذور بناءالدم مدٌنة مدورة فً العراق

الجمعٌة العربٌة 
 لحضارة والفنون

2045 

40 
استخدامات النفط فً العصر العباسً 

 دراسة تارٌخٌة
دراسات فً التارٌخ 

 واالثار
 

44 
ظاهرة الغالء فً العراق ومصر من خالل 

 كتاب نهاٌة االرب للنوٌري
 2047 الرن

42 
المشارٌع االروائٌة من خالل كتاب البلدان 

 للٌعموبً
 2047 دٌالى

43 
الجوانب االلتصادٌة فً كتاب نزهة 

المملتٌن فً اخبارالدولتٌن البن 
 الطوٌرالنفمات انموذجا 

 2047 نسك

44 
ومولعها الجغرافً دراسة  تسمٌة دٌر لنى

 تارٌخٌة 
 2047 دٌالى 

45 
وسائل تخزٌن المٌاه فً العصور االسالمٌة 

من خالل كتاب لسان العرب البن منظور 
 هـ( دراسة تارٌخٌة944)ت

 2047 دٌالى
 

46 
الصرف من خالل كتاب المدونة الكبرى 

 هـ( 491لالمام مالن بن انس )ت 
 2047 دٌالى

49 
هـ( 933حٌاة شهاب الدٌن النوٌري )ت 

 وسٌرته العلمٌة دراسة تارٌخٌة 
 2041 دٌالى 

47 

واردات بٌت المال فً العصر الفاطمً من 
خالل كتاب نصوص من اخبار مصر البن 

م( 4412هـ(/577المامون البطائحً )ت
 دراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة

 2024 دٌالى

41 
 مشاركة الصحابة الذٌن نزل فٌهم المران

 فً السراٌا النبوٌة
 2024 دٌالى 

 2022 دٌالى استشهاد  الذهبي  باالبيات الشعرية  عن ائمة  اهل البيت )عليهم السالم( 20

22 
سياسة المصادرات من خالل كتاب نزهة النفوس واالبدان في تواريخ الزمان  

 2022 دٌالى للصيرفي

23    

 

 

 والدولٌة .: عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة تاسعاً 

4-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  



9-  

 

 

 

 

 كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التمدٌر عاشراً :

 ت
 

 كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
 

 

 الجهة المانحة
 

 السنة
 

 2009 العمٌد كتاب شكر وتمدٌر 4
 2001 رئٌس الجامعة شكروتمدٌر كتاب 2
 2044 العمٌد شكروتمدٌر كتاب 3
 2043 العمٌد كتاب شكر وتمدٌر 4
 2044 العمٌد كتاب شكر وتمدٌر 5
 2044 رئٌس الجامعة كتاب شكر وتمدٌر 6
 2042 العمٌد شهادة تمدٌر  9
 2045 العمٌد  شهادة تمدٌر 7
 2045 العمٌد شهادة تمدٌر وكتاب شكر 1

 2046 عمادة كلٌة التربٌة شكر وتمدٌر 40

 2046 عمادة كلٌة التربٌة شكر وتمدٌر 44

 2046 عمادة كلٌة التربٌة شكر وتمدٌر 42

عمادة كلٌة التربٌةللعلوم  شكر وتمدٌر 43
 االنسانٌة

2047 

عمادة كلٌة التربٌةللعلوم  شكر وتمدٌر 44
 االنسانٌة

2020 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  شكر وتمدٌر 45
 2020 العلمً

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  شكر وتمدٌر 46
 2024 العلمً

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  شكر وتمدٌر 49
 2024 العلمً

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  شكر وتمدٌر 47
 2022 العلمً

 



 الكتب المؤلفة أو المترجمة .  حادي عشر :

 

 ت

 

 سم الكتابا
 

 

 سنة النشر

4   
2   
3   
4   
5   
6   

 

 

 التً ٌجٌدها التدرٌسً: :  اللغاتثانً عشر 

4-  

2-  

3-  


