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                                                     البياتي عبدالرحمن إدريس صالح حسن   االسم الرباعي: -

 1965بعقوبة /     تاريخ الوالدة: -

 2009مايس/  تاريخ الحصول عليها:                                           دكتوراهالشهادة:         -

 المعاصروتاريخ العراق الحديث  التخصص الدقيق:                تأريخ الحديث والمعاصرالتخصص العام:   -

 . 1976/  1975انها دراسته االبتدائية في مدرسة المعري االبتدائية للبنين عام  -

 . 1983/  1982في ثانوية ابن ماجة للبنين العام الدراسي تخرج  -

 . 1986/  1985بغداد العام الدراسي  –حصل على شهادة الدبلوم العالي في معهد اعداد المعلمين المركزي  -

، ونسب الى مدرسة بلقيس االبتدائية ) احدى مدارس صالح الدين  25/9/1990انتدب للعمل كمعلم منتدب في  -

 . 10/10/1990في شر فيها ( اذ با

 . 25/9/1991عمل معلما في مدرسة ابن طولون الواقعة في منطقة الحاتمية بمحافظة صالح الدين لغاية  -

 . 29/12/1991عين على مالك مديرية تربية محافظة ديالى معلما في مدرسة قباء االبتدائية  -

جدا عال في كلية التربية / الجامعة المستنصرية للعام حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ وبتقدير جيد  -

 . 1997/  1996الدراسي 

 خدم في عدد من مدارس محافظة ديالى مدرسا للمواد االجتماعية . -

حصل على شهادة الماجستير اداب في التاريخ الحديث وبتقدير امتياز في كلية التربية / الجامعة المستنصرية  -

 . 2004-2003للعام الدراسي 

 . 10/1/2005ديالى في  –نسب على مالك مدرسة المساعي ثم نقل الى معهد اعداد المعلمين  -

جامعة ديالى وحصل على شهادة الدكتوراه ، فلسفة في التاريخ  –انتقل للعمل مدرس مساعد في كلية التربية  -

 . 14/6/2009في  جامعة بغداد وبتقدير جيد جدا  ابن رشد / –الحديث في كلية التربية 

 جامعة ديالى . –نال لقب مدرس دكتور ودرس عدد من مواد التاريخ الحديث والمعاصر في كلية التربية  -

 (. 27/8/2012( ولغاية )  19/1/2010في  947كلف بمهام رئاسة قسم التاريخ باالمر الجامعي )  -

 . 14/6/2012دكتور في حصل على لقب استاذ مساعد  -

 ( .  19/1/2014في  829معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا باالمر الجامعي )  كلف بمهام -

 rahman_albeaty@yahoo.com                                      البريد االلكتروني: -

 الشيخ محمود الحفيد )البرزنجي( والنفوذ البريطاني في كردستان العراق              عنوان رسالة الماجستير: -

                                     1925حتى عام                                                                                

 

 الصورة

mailto:rahman_albeaty@yahoo.com


  1932 -1914ق  سياسة بريطانيا تجاه كرد العرا       الدكتوراه: عنوان اطروحة -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2009- 2005 كلية التربية األصمعي تدريسي 1

 2012 -2009 كلية التربية للعلوم األنسانية رئيس قسم 2

 2013 -2012 كلية التربية للعلوم األنسانية تدريسي 3

 مستمر -2013 كلية التربية للعلوم األنسانية معاون العميد العلمي 4

 

 

 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

  2005-2004 معهد المعلمين المركزي 1

 محاضر بصفة 2005 كلية التربية األساسية )المستنصرية( 2

  -2005 جامعة ديالى -األنسانيةكلية التربية للعلوم  3

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2005محاضر  حقوق األنسان التاريخ التربية األساسية المستنصرية 1

 التاريخ التربية ديالى 2
تأريخ آسيا الحديث 

 والمعاصر
2009 

 التاريخ التربية ديالى 3
الخليج العربي الحديث 

 والمعاصر
2010 

 2011 تاريخ العراق العاصر التاريخ التربية ديالى 4

 التاريخ التربية ديالى 5
تاريخ ايران وتركيا 

 الحديث والمعاصر
2011 

 التاريخ التربية ديالى 6
دراسات في تاريخ 

 العراق المعاصر

)دراسات  2011

 عليا(

 التاريخ التربية ديالى 7
دراسات في تاريخ 

 ايران المعاصر

)دراسات  2012

 عليا(

 الجغرافية التربية ديالى 8
دراسات متقدمة في 

 حقوق األنسان

)دراسات  2015

 دكتوراه(-عليا

 التاريخ التربية ديالى 9
تاريخ الوطن العربي 

 المعاصر
2015 

 



 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها واضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2011 عراق معاصر التاريخ التربية ديالى 1

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

 القسم الكلية الجامعة ت
عنوان الرسالة 

 او االطروحة
 السنة الدراسية

 التاريخ التربية ديالى 1
سياسة بريطانيا 
 تجاه كرد ايران

2012 

 التاريخ التربية ديالى 2
الشيخية )دراسة 

 تأريخية(
2013 

 التاريخ التربية ديالى 3
هاشم صالح 

التكريتي ومنهجه 
 في كتابة التاريخ

2013 

 التاريخ التربية ديالى 4

الشيخ احمد 
البارزاني ودوره 

األجتماعي 
والسياسي في 
 كردستان العراق

2014 

 التاريخ التربية ديالى 5

مشكالت الريف 
ومستوى االصالح 

الحكومي في 
-1958العراق 

1968 

2015 

 التاريخ التربية ديالى 6

جريدة الدفاع 
العراقية 

والتطورات العربية 
-1937واالقليمية 
دراسة  1954

 تاريخية

2016 

 التاريخ التربية ديالى 7

النشاط الثقافي 
 والفكري للمراة
العراقية في 

النصف الثاني في 
 القرن العشرين

2016 

 

 

 

 

 

 



 

 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 مكان االنعقاد العنوان ت
 نوع المشاركة

 حضور( -)بحث
 السنة

1 
مؤتمر) الذكرى السنويه 

 للشيخ محمود الحفيد(
 2008 بحث جامعة السليمانية

2 
 المؤتمر العلمي السادس

)تداخل العلوم طريقنا لصنع 
 المستقبل(

 2010 بحث ديالى—كلية التربية

3 
مؤتمر )الوحدة الوطنية 

العراقية_األطار الحضاري 
 للتنوع والتعددية(

 2011 بحث سامراء —كلية التربية

4 
السبل البحثية في المكتبة 

 المركزية
كلية األقتصاد والعلوم 

 جامعة القاهرة—السياسية
 2011 حضور

     

5 
ندوة )حقائق تأريخية 
مشرقة عن النجف 

 األشرف(
 2012 حضور ديالى -كلية العلوم األسالمية

6 

مؤتمر العلمي السابع ال
)مستقبل اجيالنا الواعدة 
مرهون بالبيئة الحضارية 

 التي نصنعها(

 2012 بحث ديالى -كلية التربية

7 

المؤتمر العلمي 
الثامن)وحدتنا الوطنية:علم 

آذار  5-4ورقي( زدهار او
2015 

 -كلية التربية للعلوم األنسانية
 ديالى

 2015 بحث

8 
مهرجان ربيع الرسالة 

 الثقافي التاسع
 2015 حضور كربالء المقدسة

9 

ندوة ضوابط وتعليمات 
التقديم على القنوات 

الدراسية خارج العراق) 
 بعثه ،أجازه ، زمالة(

 -كلية التربية للعلوم األنسانية
 ديالى

 ادارة محاور الندوة
 مع المشاركة

2015 

10 
ندوة )التوعية والتثقيف 

 بالبرنامج الحكومي(
 -اإلنسانيةكلية التربية للعلوم 

 ديالى
 ادارة محاور الندوة

 مع المشاركة
15/4/2015 

11 
ندوة )مخرجات لجنة بيع 

 البحوث(
 -نيةاإلنسا للعلوم التربية كلية

 ديالى
 ادارة محاور الندوة

 مع المشاركة
29/4/2015 

12 
ندوة )أهمية النزاهة في 

 العمل الجامعي(
-اإلنسانيةكلية التربية للعلوم 

 ديالى
ادارة محاور الندوة 

 مع المشاركة
18/5 /2015 

 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 2004 ديالى طرائق تدريس 1

 2006 ديالى الحاسوب 2

3 Powr point 2005 ديالى 

4 Excel 2005 ديالى 

5 

سبل استعمال 
المكتبة االفتراضية 
لطلبة الدراسات 
 العليا والباحثين

كلية التربية 
للعلوم 

 ديالى-اإلنسانية
2015 

 

 



 

 . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثية لمشروعاتا -

 

 

 

 

 

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1 
النفوذ البريطاني 

في كردستان 
 العراق

ة دراسات في مجل
آداب  –التاريخ 

 بغداد

صيف  14العدد 
2009 
 

2 
محمود الحفيد ) 
البرزنجي( ما له 

 وما عليه . 

 شخ – ى يادنامه
 حه حموودى مه

 فيد

 ، زين ي بنكه
 ، السليمانية
2006 

3 
الشيخ محمود 

الحفيد في ميزان 
 التاريخ وحكمه

-مجلة األستاذ
كلية التربية)ابن 

 بغداد-رشد(

في  507العدد 
24/6/2010 

4 

فيضان بغداد عام 
فصل من  1954

تاريخ بغداد 
 األجتماعي

كلية  -مجلة ديالى
 التربية)األصمعي(

آيار  44العدد 
2010 

5 

تراجع مكانة 
بريطانية بعد 

الحرب العالمية 
-1918األولى)

1934) 

كلية -مجلة ديالى
 التربية

 11في  46العدد
تشرين األول 

2010 

6 
أآلثوريون 

ومخيمهم في 
 بعقوبة

ة دراسات في مجل
 –واآلثارالتاريخ 

 آداب بغداد
 2011،  23العدد 

7 
وحدة الصف 

ضرورة نستلهمها 
 من احداث التاريخ

مجلة سر من 
 سامراء --رأى

،آذار  29العدد 
2012 

8 
القوات الروسية 

 في خانقين
1916-1917 

كلية ِمؤتمر 
 ديالى-التربية

-كتاب البحوث
وقائع 

المؤتمرالعلمي 
كلية التربية -السابع
،نيسان  3ج-ديالى

2012 

9 

هاشم صالح 
التكريتي وأثره 

التربوي والعلمي 
 2008حتى 

 –مجلة ديالى 
كلية التربية 

 للعلوم األنسانية

 -قبول نشر
في  4113بالعدد

3/3/2015 

10 

الحركة الكردية 
الدول  وسياسة

األستعمارية في 
كردستان ايران 

 1921حتى عام 

مؤتمر كلية 
التربية للعلوم 

جامعة -األنسانية
تحت  -ديالى

عنوان )وحدتنا 
الوطنية:علم 
 وازدهار ورقي(

 2015آذار  4-5

11 

المدرسة الشيخية 
وأثرها في تعزيز 

عقائد الشيعة 
األمامية األثني 

 عشرية

–مجلة ديالى 
كلية التربية 

 األنسانيةللعلوم 

بالعدد قبول نشر 
في  4456

10/3/2015 

12 
حركات بارزان 

1931-1932 

– ديالى مجلة
 التربية كلية
 األنسانية للعلوم

قبول نشر بالعدد 
في  11952

2/9/2015 



 

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
الذي نشر العدد 

 فيه
 السنة

1 
دراسات في 
 التاريخ واآلثار

 العراق
النفوذ البريطاني 

في كردستان 
 العراق

14 2009 

 العراق األستاذ 2
الشيخ محمود 

الحفيد في ميزان 
 التاريخ وحكمه

507 2010 

 العراق ديالى 3
فيضان بغداد عام 

1954 
44 2010 

 العراق ديالى 4
 تراجع مكانت

بريطانيا بعد الحرب 
 العالمية األولى

46 2010 

5 
دراسات في 
 التاريخ واآلثار

 العراق
اآلثوريون 

ومخيمهم في 
 بعقوبة

23 2011 

 العراق سر من رآى 6
وحدة الصف 

ضرورة نستلهمها 
 من احداث التاريخ

29 2012 

 

 . والدولية المحلية العلمية والجمعيات  الهيئات عضوية -

 تاريخ االنتساب محلية /دولية اسم الهيئة ت
مازال عضوا/ 
 انتهاء العضوية

 مالحظات

1 
هيئة التدريسين 

 العراقيين
  مازال 2004 "

2 
اتحاد المؤرخين 

 العرب
  مازال 2000 دولية

3 
نقابة المعلمين 

 العراقيين
  مازال 2012 محلية

4 
رابطة اشنونا 
 للكفاءات العلمية

  مازال 2014 محلية

5 
الهيئة عضو 

االستشارية لمجلة 
 فصلية ) الهدى (

 مازال 2015 محلية 
مجلة تعنى بشؤون 
االدب والتاريخ 
 والفكر واالثار 

  

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

 ت
نوع االبداع او 

 النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

 الجهة المانحة
عنوان النشاط او 

 االبداع
 السنة

1  
شكر  40

 وتقدير
 جهات مختلفة

نشاطات 
 ومشاركات وتاليف

حتى  2007من 
2016 

      

      

      

 

 



 

 

 

 التاليف والترجمة  -

 عنوان الكتاب ت
اسم دار 

 النشر
 عدد الطبعات سنة النشر

منهجية / غير 
 منهجية

1 
سعيد قزاز ودوره 

السياسي في 
 1طالعراق ، 

المؤسسة 
العربية 

للدراسات 
 --والنشر
 بيروت

 / (1)ط 1 2001

 
سعيد قزاز ودوره 

السياسي في 
 2العراق ، ط 

مؤسسة زين 
للطباعة 

—والنشر
 السليمانية

 / (2)ط1 2010

2 

الشيخ محمود 
الحفيد )البرزنجي( 
والنفوذ البريطاني 

في كردستان 
 العراق

—دار الحكمة
 لندن

 / (1)ط1 2005

 
محمود الشيخ 

 الحفيد )البرزنجي(
 و..

مؤسسة زين 
للطباعة 

—والنشر
 السليمانية

 / (2)ط1 2007

3 
سياسة بريطانيا 
تجاه كرد العراق 

1914—1932 

مؤسسة زين 
للطباعة 

—والنشر
 السليمانية

2010 1 / 

  

 

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

                                               

        االستاذ المساعد الدكتور                                                                                               

 عبد الرحمن ادريس صالح حسن                      
 

 

 

 

                                                                             


