
 

 

 السيرة الذاتية

 

 خميس علي عباس قد. عبد الخال : باللغة العربية الرباعياالسم 

 Abdul-khaliq Khames Ali Abbas  االسم باللغة االنكليزية:

 52/2/0791  تاريخ الميالد  :

 ذكر الجنس:

 متزوج الحالة االجتماعية :

 5 عدد االوالد :

 مسلم الديانة :

 التاريخ المملوكي التخصص الدقيق:             االسالميالتاريخ   :العامالتخصص 

 تدريسي الوظيفة :

  أستاذ  الدرجة العلمية :

 قسم التاريخ –كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة ديالى  عنوان العمل :

 /  هاتف العمل :

 19917159177    الهاتف النقال :

 abd_ulkhaliq2000@yahoo.com  البريد االلكتروني :

  رقم جواز السفر:



 

  الً : المؤهالت العلمية او

 تاريخ الحصول عليها الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 0771 اآلداب بغداد بكالوريوسال
 0779 اآلداب بغداد الماجستير

 عنوان الرسالة
ينوري) م( 887–858هـ/597-501ابن قتيبة الد ِّ

 العربي االسالميودوره في الفكر 

 5112 اآلداب بغداد الدكتوراه
عنوان 
 األطروحة

أهل الذمة ومؤسساتهم في دولة المماليك البحرية 
 م(0185-0521هـ/728-982)

 

  التدرج الوظيفي   ثانياً :    

 الى –المدة من  الجهة الوظيفة ت

 5112-5111 كلية التربية –جامعة ديالى  مدرس مساعد 0

 5118-5112 كلية التربية –جامعة ديالى  مدرس 5

 5102 – 5118 كلية التربية –جامعة ديالى  أستاذ مساعد 1

 5102 كلية التربية –جامعة ديالى  ستاذأ 2

 

  الجامعي  ثالثاً : التدريس   

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

 5117-5111 جامعة ديالى  كلية التربية 0

 5119-5117 جامعة بغداد كلية اآلداب )تنسيب( 5

 5117-5119 جامعة بابل كلية اآلداب )تنسيب( 1

 لحد اآلن -5117 جامعة ديالى  للعلوم االنسانية كلية التربية 2

 

 

 

 

 



 

  بتدريسها  التدريسي ما: المقررات الدراسية التي قرابعاً 

 الدراسية السنة القسم المادةاسم  ت

  العرب قبل اإلسالمتاريخ  0
الكلية التربوية 

مديرية  -المفتوحة
 تربية ديالى

5115-5111 
5111-5112 

 هـ(727-0العربية اإلسالمية) ةتاريخ الدول 5
 الجغرافية 

5111-5110 
5110-5115 
5115-5111 

 -آداب  -اآلثار
 بابل

5119-5118 
5118-5117 

1 
تاريخ العرب قبل اإلسالم وعصري النبوة 

 والراشدين
 -اللغة العربية

 بابل -آداب 
5119-5118 
5118-5117 

 هـ(727-20تاريخ الدولتين األموية والعباسية) 2
 -اللغة العربية

 بابل -آداب 
5119-5118 
5118-5117 

 هـ(879 -55) تاريخ المغرب واألندلس 2

 التاريخ
5110-5115 
5115-5111 
5111-5112 

الكلية التربوية 
مديرية  -المفتوحة

 تربية ديالى

5115-5111 
5111-5112 

 5112-5111 التاريخ منهج البحث التاريخي 7

 التاريخ تاريخ اإلسالم في أفريقيا 9
5112-5112 
5112-5117 

 التاريخ هـ(112-015التاريخ العباسي ) 8

5112-5112 
5112-5117 
5117-5101 
5101-5100 
5100-5105 
5105-5101 
5101-5102 
5102-5102 
5107-5109 

 الحضارة العربية اإلسالمية 7
 -آداب  -اآلثار

 بابل
5119-5118 
5118-5117 

 الفكر والعلوم العربية االسالمية 01
 -آداب  –التاريخ 

 بغداد
5117-5119 

 

 



 

 : التدريسي: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها خامساً   

 السنة القسم األطروحة أو الرسالة عنوان ت

0  
 بنو جمح ودورهم في التاريخ العربي االسالمي/ 

 رسالة ماجستير
 5100 التاريخ

5  
/ الحياة العامة في األندلس من خالل تاريخ مدينة دمشق البن عساكر

 رسالة ماجستير
 5101 التاريخ

 5102 الجغرافية المنهج الجغرافي عند ابن حوقل/أطروحة دكتوراه  1

2  
 –لعصري النبوة والخالفة الراشدة  المبالغات في الروايات التاريخية

 دراسة نقدية/ رسالة ماجستير
 5102 التاريخ

2  
الحياة العلمية في المغرب العربي من خالل كتاب تاريخ مدينة دمشق 

 / رسالة ماجستير م(5571هـ/175البن عساكر )ت
 5102 التاريخ

7  
هـ( ومنهجه وموارده عن العصرين 737)ت ابن أيبك الدواداري

 /األيوبي والمملوكي في كتابه كنز الدرر وجامع الغرر

 رسالة ماجستير 

 قيد االنجاز التاريخ

9  
 للقلقشندي االنشا صناعة في االعشى صبح كتاب في المالية الجوانب

 أطروحة دكتوراه/االسالمي االقتصادي التاريخ في دراسة –(هـ125 ت)
 قيد االنجاز التاريخ

8  
 ذيل في األمل نيل كتاب خالل من والشام مصر في االجتماعية الحياة

 رسالة ماجستير /(هـ029 ت) الظاهري شاهين البن الدول
 قيد االنجاز التاريخ

7  
 في الجمان ِعقد كتاب خالل من الشام وبالد مصر في االجتماعية الحياة

 أطروحة دكتوراه /(هـ111ت) للعيني الزمان أهل تاريخ
 قيد االنجاز التاريخ

 

 ً  : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها  سادسا

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

0  
المؤتمر العلمي السادس 
 لكلية التربية/األصمعي 

 5101هـ/0210
 –كلية التربية /األصمعي 

 جامعة ديالى
 باحث

5  
المؤتمر العلمي الخامس 
لكلية التربية للعلوم 

 االنسانية  
 5105هـ/0211

كلية التربية للعلوم االنسانية 
 جامعة واسط –

 باحث

1  
المؤتمر العلمي السابع 
لكلية التربية للعلوم 

 االنسانية
 5105هـ/0211

كلية التربية للعلوم االنسانية 
 جامعة ديالى –

 باحث

2  
المؤتمر العلمي الدولي 

 كلية اآلداب ل
 باحث جامعة الكوفة -كلية اآلداب 5101هـ/0212

2  
 مناثالمؤتمر العلمي ال

لكلية التربية للعلوم 
 االنسانية

 5102هـ/0217
كلية التربية للعلوم االنسانية 

 جامعة ديالى –
 باحث

 



 

 ً  : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم  سابعا

 السنة محل النشر البحث عنوان ت

0  
-710محي الدين النووي )

م( ومواجهاته 0599-0511هـ/797
 للسلطان الظاهر بيبرس

مجلة ديالى للبحوث العلمية 
 50ع/ -والتربوية 

 م5112هـ/0257

5  
-20أهل الذمة في العصر األموي )

 م(921-770هـ/015
مجلة ديالى للبحوث العلمية 

 52ع/ -والتربوية 
 م5119هـ/0258

1  
نظام الزراعة والري في مصر في 

 عصر دولة المماليك البحرية
 م(0185-0521هـ/728-982) 

 -مجلة جامعة بابل
 2، ع/09مج/

 م5117هـ/0211

2  
آراء المستشرق فلهاوزن بنظام الخراج 

 في صدر االسالم

مجلة العلوم االنسانية/كلية 
 –جامعة بابل  - التربية

 01، ع/ 0مج/
 5105هـ/0211

2  
سيرته وعالقته  -أبو الهذيل العالف

 بالخالفة العباسية
مجلة ديالى للبحوث االنسانية 

 21ع/ -
 5105هـ/0211

7  

جهود المماليك في إنهاء الوجود 
الصليبي في بالد الشام في عهدي 
المنصور قالوون واألشرف خليل 

 م(0571-0597هـ/798-771)

أعمال المؤتمر العلمي السابع 
لكلية التربية للعلوم االنسانية 

 جامعة ديالى –
 5105هـ/0211

9  
عالقات المسلمين بالذميين في مصر 
 والشام في دولة المماليك البحرية

 أعمال المؤتمر العلمي الدولي
 جامعة الكوفة -كلية اآلدابل

 م5101هـ/0212

 ابن حوقل ورحالته الجغرافية  8
ديالى للبحوث االنسانية مجلة 

 70ع/ -
 5102هـ/0212

7  
 الحياة االجتماعية في الدولة األيوبية

 م(5219-5575هـ/177-741)
مجلة ديالى للبحوث االنسانية 

 72ع/ -
 5102هـ/0217

01  
في مصر في  الفساد االداري والمالي

 عصر دولة المماليك البحرية
 م(0185-0521هـ/728-982) 

 - بغدادمجلة اآلداب/جامعة 
 000ع/

 5102هـ/0217

00  
الفقهاء في المغرب العربي من خالل 

 كتاب تاريخ دمشق البن عساكر
 منجز قيد النشر 

 منجز قيد النشر خصائص الفكر االقتصادي االسالمي  05

01  
 العصر في مصر في االقتصادية الحياة

 الجمان عقد كتاب خالل من المملوكي
 (هـ822ت) للعيني

 قيد االنجاز

02  
 في وأثرها والنفسية الشخصية الدوافع

 التاريخية األحداث صناعة
 قيد االنجاز

 

 



 

  كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدير اً :تاسع  

 

 ت

 

كتب الشكر أو الجائزة عدد 
 التقدير أو شهادة
 

 

 الجهة المانحة
 

 السنة

 سنوات متعددة السيد رئيس الجامعة ( كتاب شكر وتقدير08) 0

 سنوات متعددة السيد عميد الكلية كتاب شكر وتقدير (11) 5

 

 التي يجيدها التدريسي: :  اللغاتثاني عشر   

 العربية  -0

5-    

1-     

    


