
 (( الذاتية السيرة))

 

 

 شاكر محمود اسماعيل مصطفى : االسم الرباعي ـ

                                                         elhakir Mahmood IsmaS:  االسم باللغة االنكليزية ـ

 الخالصـ ديالى  ـ 1/7/1771 : الوالدةومحل تاريخ ـ 

 كلية الهندسةمجمع ـ بعقوبة  ـديالى  : العنوان الحالي ـ

 قسم التاريخ  ـكلية التربية للعلوم االنسانية  ـ: جامعة ديالى  عنوان العمل ـ

 : متزوج الحالة االجتماعيةـ 

                  دكتوراه :  الحالية الشهادة ـ

    5112 :تاريخ الحصول عليها ـ

               تاريخ قديم:  التخصص العام ـ

 تاريخ العراق القديم : التخصص الدقيق ـ

                      اذــــاست  : اللقب العلمي ـ

 2/1151/ 12 : تاريخ الحصول عليه ـ

 5111\15\50في  8106: االمر الجامعي  في التعليم العاليتاريخ اول تعيين  ـ

 يوجد ال  : عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي ـ

 +7817757761101:  الهاتفـ 

  A10599689:  رقم جواز السفرـ 

 ـ sssh.alobaidy@yahoo.com:     االلكترونيالبريد  ـ

ا
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ص

و
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:                        shakiralmahmood@yahoo.com  -  

                     جامعة بغداد :البكالوريوسلشهادة جهة المانحة ال ـ

 1771 : تاريخ الحصول عليهاـ 

              جامعة بغداد        :الجهة المانحة لشهادة الماجستير ـ

 5111  : تاريخ الحصول عليهاـ 

  الجامعة المستنصرية           : الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه ـ

   5112   : الحصول عليهاتاريخ ـ 

 االستفهام في عبرية التوراة ادواته واساليبه دراسة :الماجستيرعنوان رسالة ـ 

 ساميَة مقارنة                                   

 حضارة دولة الحضر)الحظر( العربية في ضوء : الدكتوراه عنوان اطروحةـ 

 . الكتابات القديمة                                

 : الوظائف التي شغلها -

 الى –ة من المد مكان العمل الوظيفة ت

 1001-1001 جامعة ديالى –كلية التربية  مسجل الكلية 1

رئيس تحرير مجلة  1
اشنونا للدراسات 

 االنسانية

رابطة اشنونا للكفاءات 
 العلمية ـ منظمة مجتمع مدني

1012 

    

 

 : الجامعات او المعاهد التي درس فيهاـ 

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

  1012 -1001 جامعة ديالى –كلية التربية  1

جامعة  –كلية التربية الرياضية  1
 ديالى

1001- 1001  

 

 

 

mailto:shakiralmahmood@yahoo.com


 

 : الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع ـ 

السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت
 الدراسية

التربية  ديالى 1
 الرياضية

الثقافة  ---------
 الجامعية

1001-
1001 

 -1001 لغات قديمة التاريخ التربية ديالى 1
1002 

 -1002 تاريخ قديم الجغرافية التربية ديالى 2
1002 

حضارات  التاريخ التربية ديالى 2
 قديمة

1002- 
1010 

عرب قبل  التاريخ التربية ديالى 2
 االسالم

1002- 
1002 

العراق تاريخ  التاريخ التربية ديالى 6
 القديم

1010- 
1011 

منهج البحث  التاريخ التربية ديالى 7
 التاريخي

1011- 
1011 

 

 :الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها واضيعالمـ 

السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت
 الدراسية

لغات العراق  التاريخ التربية ديالى 1
 القديمة

1001- 
1002 

دراسات في  التاريخ التربية ديالى 1
تاريخ العرب 
 قبل االسالم

1002- 
1002 

تاريخ العراق  التاريخ التربية ديالى 2
 قبل االسالم

ـ 1012
1012 

ديانات العرب  التاريخ التربية ديالى 2
 قبل االسالم

ـ 1012
1016 

 

 



 : الجامعية ائل واالطاريحاالشراف على الرسـ 

عنوان  القسم الكلية الجامعة ت
الرسالة او 
 االطروحة

السنة 
 الدراسية

أثررررر الرررروا    التاريخ التربية ديالى 1
االقتصرررررررراد  
فررررررري نشررررررر ة 
حكومرررة مكرررة 
 قبل االسالم

1010- 
1011 
رسالة 
 ماجستير

التنظيمرررررررررات  التاريخ التربية ديالى 1
العسررررررررررركرية 
واالقتصررررادية 
فررري مملكترررري 
الحضررررررررررررررررر 
والحيرررررررررررررررة 
دراسررررررررررررررررررة 

 مقارنة

1011- 
1012 
رسالة 
 ماجستير

مصادر المياه  التاريخ التربية ديالى 2
فررررررري شرررررررب  
الج يرررررررررررررررة 
العربيرررة قبرررل 
االسررررررررررررررررالم 
دراسررررة فرررري 
الجغرافيررررررررررة 

 التاريخية

1012-
1012 
رسالة 
 ماجستير

اتحاد  بغداد 2
المؤرخين 

 العرب

معهد التاريخ 
 العربي

الحياة 
العسكرية في 
 العراق القديم 

1011-
1011 
رسالة 
 ماجستير

 اتحاد بغداد 2
المؤرخين 

 العرب

معهد التاريخ 
 العربي

الممالك 
االرامية في 
 بالد الشام

  ق.م

1011-
1012 
رسالة 
 ماجستير

الحياة  التاريخ التربية ديالى 6
االجتماعية 
واالقتصادية 
للعرب قبل 

 
ـ  1012
1016    
 دكتوراه



االسالم من 
خالل كتاب 
تهذيب اللغة 

 اال هر 

 

: المشاركة بمناقشة العشرات من رسائل  واالطاريح الجامعيةالمناقشات للرسائل ـ 

الماجستير واطاريح الدكتوراه في الجامعات العراقية المختلفة مثل جامعة بغداد 

 والجامعة المستنصرية وجامعة االنبار وجامعة تكريت وجامعة واسط .

 :فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمراتـ 

نو   مكان االنعقاد العنوان ت
المشارك

 ة
 -)بحث

 حضور(

 السنة 

حضارة ديالى  1
القديمة عمق 
تاريخي وتراث 

 اصيل

 –المؤتمر العلمي االول 
 جامعة ديالى

 1002 بحث

االحداث المؤثرة في  1
شخصية 

الرسول)ص( قبل 
 البعثة

المؤتمر الدولي االول عن 
 –شخصية الرول )ص( 

 جامعة الكوفة

 1011 بحث

عالقات البجة مع  2
 المصريين القدماء

المؤتمر العلمي الخامس 
جامعة  –كلية التربية 

 واسط

 1011 بحث

تحديات المرأة لعنف  2
 المجتمع قبل االسالم

المؤتمر الدولي الرابع قسم 
االجتما  كلية اآلداب 

 جامعة ال قا يق المصرية

 1011 بحث

الملك العراقي  2
 السائح

 -المؤتمر العلمي السابع
 ديالى - كلية التربية 

 1011 بحث

مظاهر االرهاب  6
خالل الغ و الحبشي 

 لبالد العرب

تمر الدولي الثاني  المؤ
 -كلية القانون والسياسة

 ديالى

 1012 بحث

مياه المدن استجابة  7
 للتحد  الحضر 

 –الندوة العلمية الثالثة 
 قسم الجغرافية كلية التربية 

 1011 حضور



الدراسات العليا في  2
جامعة ديالى الواقع 

 والطموح

الندوة العلمية الخاصة 
بالدراسات العليا لقسم 

البحث والتطوير في جامعة 
 ديالى

 1011 حضور
 
 

 

منا ل بنو يربو   2
 قبل االسالم

الموتمر العلمي السابع 
لكلية التربية والعلوم 
 االنسانية ـ جامعة ديالى

 1012 مشاركة

 

 : دورات التي شارك بهاالـ 

عنوان  ت
 الدورة 

 السنة مكان االنعقاد

صيانة  1
المخطوطات 

 القديمة

دار الكترررررب الوطنيرررررة 
 االيرانية

1011 

تعلم اللغة  1
 االنكلي ية 

مرك  التعليم المستمر 
 جامعة ديالى –

1011 

تعلم اللغة  2
 االنكلي ية

معهرررررررررررررد اللغرررررررررررررات 
 بغداد -والترجمة 

1002 

اللغة تعلم  2
 االنكلي ية

معهررررررررررررد الحكمررررررررررررة 
للحاسررررربات واللغرررررات 

 والترجمة 

1007 

فهرسة  2
المخطوط 
 العربي

جامعررة الرردول العربيررة 
معهرررد المخطوطرررات  -

مكتبرررررررة   -العربيرررررررة 
 االسكندرية

1012 

 

 : المجتمع لخدمة التخصص مجال في البحثية لمشروعاتاـ 

مكان  عنوان البحث ت
 المشرو 

 السنة

ندوة عن  1
مدينة القدس 

 العربية

و ارة االوقاف 
والشؤون 
 الدينية

1011 

    

 



 :( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت العـ 

العدد الذ   عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر في 

 السنة

التطرررررور التررررراريخي  العراق مجلة ديالى 1
لتررررررررردوين اللغرررررررررات 

 الج رية

12 1007 

صررنوف الجرريش فرري  العراق مجلة اآلداب  1
 مملكة الحضر

72 1007 

تطرررررررررور عالقرررررررررات  العراق مجلة ديالى 2
التررررابط االجتمررراعي 
في المجتمع العراقي 

 القديم

20 1002 

ـ  العراق مجلة ديالى 2
 ديالى

اليهوديررررررررة ديانررررررررة 
وليسرررررررررت قوميرررررررررة 

 سامية

22 1002 

 -العراق مجلة الفتح 2
 ديالى

اثررررررررررررر االنجررررررررررررا  
لمدينرررررة  الحضرررررار 

الوركاء فري حضرارة 
 العراق القديم

22 1002 

مجلة  جامعة  6
االنبار للعلوم 

 االنسانية

 -العراق
 االنبار

االحداث المؤثرة فري 
حيرراة الرسررول )ص( 

 قبل البعثة 

2 1011 

مجلة فيستنك  7
 الروسية
 الحكومية

 روسيا
 االتحادية

ة مقارنة بين دراس
الصنوف العسكرية 
 السومرية واالكدية

منشور 
باللغة 
 الروسية

1011 

مجلة كلية  2
 –االداب 
جامعة 

ال قا يق 
 ةالمصري

تحديات المرأة لعنف  مصر
 المجتمع قبل االسالم

عدد 
 خاص

1011 

مجلة بيت  2
 الحكمة

الرتب والمناصب  العراق
العسكرية االشورية 
والحضرية دراسة 

 مقارنة

قبول 
 نشر

1012 

مجلة التاريخ  10
 واالثار

 -العراق
 االداب

اثر سياسة قريش 
االقتصادية في 

 عامة العرب قبل 

قبول 
 نشر

1012 



 االسالم

مجلة اشنونا  11
للبحوث 
 االنسانية

رابطة 
اشنونا 

للكفاءات 
 العلمية

المقومات 
االقتصادية لليمن 

 قبل االسالم

1 1012 

مجلة  11
المعارف 
 الج ائرية 

جامعة 
الشهيد 
 حمة

خصوصية امكانية 
المراة في حكم 
مجتمع الشرق 
 االدنى القديم

2 1016 

العراق ـ  مجلة ديالى  12
 ديالى

طرق االستدالل على 
 مياه االبار

قبول 
 نشر

1016 

 

 : والدولية المحلية العلمية والجمعيات  الهيئات عضويةـ 

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

تاريخ 
 االنتساب

ما ال 
عضوا/ 
انتهاء 
 العضوية

 مالحظات

نقابة  1
 المعلمين

  ما ال 1002 محلية

رابطة  1
اشنونا 

للكفاءات 
 العلمية

  ما ال 1012 محلية

      

  

 :ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائ / شهادات تقديرية/كتب شكر(ـ 

نو  االبدا    ت
 او النشاط

ما حصل 
 علي 

)جائ ة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

الجهة 
 المانحة

عنوان 
النشاط او 
 االبدا 

 التاريخ والعدد

االلت ام  1
العالي 
 بالدوام

عميد كلية  كتاب شكر
 التربية

 جامعة ديالى

 1001\2\20 شكر وتقدير
222 



الجهود  1
 العلمية

 واالدارية

رئيس قسم  كتاب شكر
 التاريخ

 1002\2\12 شكر وتقدير
22 

الجهود  2
 االدارية

كتاب شكر 
 وقدم

رئيس جامعة 
 ديالى

 1002\7\17 شكر وتقدير
2222 

الجهود  2
 االدارية

كتاب شكر 
 وقدم

رئيس جامعة 
 ديالى

 1010\11\20 شكر وتقدير
17266 

الجهود  2
 االدارية

عميد كلية  كتاب شكر
 التربية

 جامعة ديالى

 1011\11\7 شكر وتقدير
7122 

الجهود  6
 العلمية

شهادة 
مع  تقديرية

 در  الكلية

عميد كلية 
 التربية

 جامعة واسط

 1011\2\12 وتقديرشكر 
 بال عدد

الجهود  7
 العلمية

شهادة 
تقديرية مع 
 در  الكلية

عميد كلية 
التربية 
جامعة 
 الكوفة

 1011\1\12 شكر وتقدير
 بال عدد

الجهود  2
 العلمية

 كتاب شكر
 وقدم

رئيس جامعة 
 ديالى

 1010\1\6 شكر وتقدير
1206 

الجهود  2
 العلمية

مع  كتاب شكر
 در  الكلية

 مقرر مؤتمر
كلية االداب 

جامعة 
ال قا يق 
 المصرية

 1011\11\21 شكر وتقدير
 بال عدد

الجهود  10
 العلمية

رئيس قطا   كتاب شكر
مكتبة 

 االسكندرية

 1012\2\17 شكر وتقدير

1\17\1d 

الجهود  11
 العلمية

مع  كتاب شكر
 در  الكلية

عميد كلية 
القانون 

 -والسياسة 
 ديالى

 1012\2\12 شكر وتقدير
\6\722 

الجهود  11
 العلمية

 كتاب شكر
 وقدم

رئيس جامعة 
 ديالى

 1012\1\17 شكر وتقدير
 1020\ش.د

الجهود  12
 العلمية

عميد شؤون  كتاب شكر
 –المكتبات 

جامعة الملك 
 سعود

 1222\2\1 شكر وتقدير
212621 



الجهود  12
 العلمية

عميد كلية  كتاب شكر
 التربية

 جامعة ديالى

 1012\10\17 شكر وتقدير
1722 

الجهود  12
 العلمية

عميد كلية  كتاب شكر
 التربية

 جامعة ديالى

 1012\1\12 شكر وتقدير
1222 

نشر بمجلة  16
 عالمية

كتاب شكر مع 
 در  الجامعة

رئيس جامعة 
 ديالى

 1012\2\20 شكر وتقدير
1122 

الجهود  17
 العلمية

عميد كلية  كتاب شكر
التربية 

 جامعة واسط

 11/2/1016 شكر وتقدير

الجهود  12
 العلمية

عميد كلية  كتاب شكر
التربية 
الجامعة 

 المستنصرية

  1016 شكر وتقدير

الجهود  12
 العلمية

كتاب شكر مع 
 در  الكلية

عميد كلية 
االداب جامعة 

 بغداد

 1016 شكر وتقدير

 

 : والترجمة الت ليفـ 

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 النشر

عدد 
 الطبعات

منهجي / 
 غير منهجي

مملكة الحضر  1
 العربية

مطبعة جامعة 
 ديالى

 غير منهجي طبعتين 1011

الفكر العسكر   1
 في العراق القديم

مطبعة جامعة 
 ديالى

تحت 
 الطبع

 غير منهجي 

      

      

  

 

 


