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                              والعلمية الذاتيه  ةالسير
 

 

 

        الدليميد. وليد عبود محمد  أ.   :  ـمـــــســاإل

  1962/  11/  6 بغداد    ريخ الميـالد :أتمحل و

 تزوجم      : الحالة الزوجية 

 4    دد األوالد  :ــعـــ

سلم   :   الديـــــــــــانة  م 

 م عاصرالحديث والتأريخ ال : العام  صالتخص  

        عاصرالعربية الم   -تأريخ العالقات األوربية    : ص الدقيقالتخص  

 تدريسي :       ه ــــــالوظيف

   1995 / 3 / 9  :   التعيينريخ أت

    أستاذ   :  الدرجة العلمية

   بن رشد للعلوم اإلنسانية / قسم التأريخٱ كلية التربية / جامعة بغداد:        عنوان العمل

 00964 - 07901840687   :   الهاتف النقال

 waleed.abood@yahoo.com   كتروني :البريد إالل

 

ًالعلميًة:ًالمؤهالتًأولاً

ًالعامًةًًـــالكليًالجامعًةًالدرجةًالعلميًة

 بكالوريوسال
 

 1986 بن رشد ٱ -لية التربية ك     بغداد

 1994 رشد  بنٱ -لية التربية ك     بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 
 
 
 

 1999 رشد  بنٱ -لية التربية ك     بغداد



 

 

 

2 

 

ً

اً ًالشهاداتًالحاصلًعليهًا:ًثانيا

 

 بن رشد / قسم التأريخ  ٱ -عاصر / جامعة بغداد / كلية التربية  تأريخ حديث وم  دكتوراه  - 1

 متياز (.  إ)   ٪91،226األول على الدفعة  وبدرجة    ،( 1999)      

 متياز (.   إ)  ( 1945  - 1933) ة األلمانية تجاه المشرق العربي السياس: عنوان اإلطروحة     

 رشد / قسم التأريخ  بن ٱ  -عاصر / جامعة بغداد / كلية التربية  ماجستير تأريخ حديث وم   - 2

 (.   ) جيد جداً عال   ٪ 85,  416األول على الدفعة  وبدرجة   ،( 1994)      

 وبدرجة إمتياز.  ( 1943 - 1911التغلغل اإليطالي في المشرق العربي ) عنوان الرسالة :     

 ،  ( 1986 -  1985رشد / قسم التأريخ )  بنٱ  -بكالوريوس تأريخ / جامعة بغداد / كلية التربية  - 3

 ) جيد جداً عالي (.  ٪ 86،26من العشرة األوائل على القسم وبدرجة      

 

اً ًلقابًالعلميًةجًالوظيفيًواألالتدرً :ًًثالثا

 

 

اً ًالوظائفًالتيًعملًفيها:ًرابعا

قرر قسم التأريخ / كلية التربية   -  دة بن رشد / جامعة بغداد للدراستين الصباحية والمسائية للم  ٱ -م 

 (1999 - 2003   .) 

اً  ً::ًالتدريسًالجامعيخامسا

دة الجامعة  الكلية ت  لى إ -من   الم 

  -للعلوم اإلنسانية  رشد ٱبنلية التربية ك 1
 قسم التأريخ 

 لحد اآلن  - 1995    بغداد                     

 

دة من  الجهة  الوظيفة  ت  لى إ -الم 

 1998 - 1995 جامعة بغداد   / رشدبن ٱ -كلية التربية  م درس م ساعد 1

 2001 - 1998 جامعة بغداد   / رشدبن ٱ -كلية التربية  م درس 2

 2011 -2001 جامعة بغداد   / رشدبن ٱ -كلية التربية  أستاذ م ساعد 3

 جامعة بغداد   / رشدبن ٱ -كلية التربية   أستاذ  4

 

 جامعة بغداد  

 جامعة بغداد 

لحد  -2011

       اآلن
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اً سً ًيقرراتًالدراسيةًالت:ًالمً ًسادسا  هًادرَّ

ًالعامًادًةـــــالمًًمـــالقسًت

 1996 -1995 بكالوريوس (1914  -1789تأريخ أوربا الحديث ) التأريخ 1

 1998 -1996 بكالوريوس (1500 -476) الوسيطعصرأوربا في ال تأريخ = 2

 1998 -1996 بكالوريوس (1916 -1516)  الوطن العربي الحديث تأريخ = 3

 2019 -1998 بكالوريوس (1945 -1914)العالم الُمعاصر  تأريخ = 4

 2003 -2002 ماجستير -ليا دراسات عُ  / النهضةعصرأوربا في  تأريخ = 5

 2003 -2002 ماجستير -ليا دراسات عُ  / مصر بين الحربين تأريخ = 6

 2010 - 2007 دكتوراه -ليا دراسات عُ )األنظمة الشمولية(  = 7

 2010  -2007 دكتوراه  -ليا دراسات عُ أوربا في عصراإلستنارة / تأريخ  = 8

دراسات  (1952 -1868عاصر )تأريخ اليابان الحديث والمُ  = 9
 دكتوراه -ليا عُ 

 

2011- 2020 

 

 

دراسات   1939دراسات في تأريخ أوربا الشرقية إلى عام  = 10
 دكتوراه -ليا عُ 

2011- 2020 

 

 

 

اًسا ًالتيًأشرفًعليهًا(ًًًاألكاديميةًًالرسائلوطاريحًاألً):ًبعا

ًالعامًالكليةً/ًالجامعًةً/ًمـــالقسًًةرسالالأوًًعنوانًاألطروحةًًت

السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية األوضاع  1

 ماجستير  ( 1971 -1945في أبوظبي ) 

  

 

 

 

 واإل واإلقتصادية في أبو ظبي  

 للعلوم  ٱبن رشد التأريخ / كلية التربية 
 بغداد  جامعة /اإلنسانية  
   

2008 

لـ نهيان ودوره في الشيخ زايد بن سلطان آ 2

 دكتوراه (2004-1971السياسة العربية )
=     =     =      =      =      = 2008 

 ( دراسة تأريخية ) 1967-1766زبارة مدينة ال 3

 ماجستير 
=     =     =      =      =      = 2010 

نسفال واألورنج وموقف اجمهوريتا التر  4

 دكتوراه ( 1902 -1852)  مابريطانيا منهُ 
=     =     =      =      =      = 2012 

 - 1922) الوكالة اليهودية ونشاطها في فلسطين 5

 ماجستير(  1948
=     =     =      =      =      = 2012 

 2013 =      =      =      =     =     = ( دكتوراه1983-1960القضية القبرصية ) 6ً

 1973-1952تطور سياسة اليابان اإلقتصادية 7ً

 ) دراسة تأريخية ( دكتوراه  

 

=     =     =      =      =      = 2014 

 نهر النيل وشرق النشاط المصري في حوض  8ً

 ( ماجستير  1879- 1863) أفريقيا 
=     =     =      =      =      = 2014 
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 ( دكتوراه 1912-1868التعليم في اليابان ) 9ً

  

 

 =     =      =      =      =    = 2016 

 )دراسة تأريخية( 1946 -1919 األمم  عُصبة10ً

 ماجستير
=     =     =      =      =      = 2016 

 ( 1969 -1952السياسة البريطانية تجاه ليبيا ) 11ً

 دكتوراه
=     =     =      =      =      = 2019 

تحدة من الحرب الكورية         موقف األمم المُ 12ً

 دكتوراه ( 1953 -1950)
 لحد اآلن  -2018 =      =      =      =     =     =

 لحد اآلن  - 2020 =      =      =      =     =     = ( دكتوراه 1945 -1868القوة البحرية اليابانية )  13

 

اً ًالتيًشاركًفيهاالعلميةًوالندواتًالمؤتمراتًً:ًثامنا

ًنوعًالمشاركةًًًهًاأنعقادمكانًًةًًــالسنًعنوانًًالًت

)ًبحثً/ًبوسترًً

ًحضور(

للرابطة    المؤتمر العلمي الثاني 1

ًعاصرةالم   للدراسات العراقية  الدولية

حزيران 11-13

2007 

 بحث      األردن - عّمان    

لمركز المؤتمر الفكري السنوي  2

صالح الدين األيوبي بالتعاون مع  

 بالتعاون مع بيت الحكمة   الحكمةبيت 

تشرين الثاني  19-20

2008 

 -تكريت  /صالح الدينجامعة 

 العراق

 بحث      

 2009تموز  25-5 ورشة العمل العلمية 3

                  

  اليابان / جامعة طوكيو

  األجنبية للدراسات

 بحث      

نتدى العراقي  4   2010أيلول 23-15 الياباني  -الم 

2010 

أربيل  -الدين جامعة صالح

 العراق

 لجنة تحضيرية+ عضو بحث

بي / المجلس الدولي للغة د   2016أيار  7-4 المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية 5

 العربية

 (133رئيس ندوة ) 

بي / المجلس الدولي للغة د   2017آيار  4-1 المؤتمر الدولي السادس للغة العربية 6

 العربية

 (95بحث + رئيس ندوة )

 بحث كلية اآلداب / جامعة بغداد 26/3/2018 المؤتمر العلمي السنوي   7

الجغرافية  )صيمؤتمر العلمي التخص  ال 8

 والزمان( والتأريخ يلتقيان في المكان  

كلية التربية / الجامعة  2018آذار  29 -28

 ستنصريةالم  

 بحث

9  

 المؤتمر الدولي السابع للغة العربية 

نيسان  17-21

2018 

بي / المجلس الدولي للغة د  

 العربية

 (13بحث + رئيس ندوة ) 

 المؤتمر العلمي الدولي الثالث  10

 ) قضايا العلوم اإلنسانية ( 

 

 2019شباط  6 -5 

جامعة   -اإلسماعيلية  -القاهرة 

 قناة السويس 

 (10)الجلسة بحث + رئيس 

11  
 للغة العربية  الثامنالمؤتمر الدولي  

 

نيسان  13 -11 

2019 

بي / المجلس الدولي للغة د  

 العربية

 الندوة بحث + رئيس 
(115) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاركة في الندوات والمؤتمرات ال 12 م 

 العلمية لمؤسسة العراقة ملتقياتوال

 للثقافة والتنمية  

 

 

     2019  

بحثية ،  أوراقبحوث ،  بغداد  -العراق 
 ُمحاضر ، لجان تحضيرية
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ً

اً  التيًعملًفيهاًخرىاأًل:ًاألنشطةًالعلميةًتاسعا

ًخارجًالكليًةًداخلًالكليًة

 بي الدولي للغة العربية / دُ  اإلتحادعضو  عضو اللجنة العلمية في قسم التأريخ

  العراق /راث والحضارة عضو جمعية المشكاة للت   لجنة السمنار في قسم التأريخ  =     

 ليا لمجلة " نون" لدراساتعضو الهيئة  اإلستشارية الُع  اللجنة اإلمتحانية في قسم التأريخ =     
    جامعة قناة السويس/  التراث وعلوم اللغة العربية

براء الناطقين للباحثين والُعلماء والخُ  عضو منصة أريد التأريخ لجنة ُمناقشة بحوث التخرج في قسم   =   
 / ماليزيا باللغة العربية

 قابلة اإلمتحان التنافسي للدراسات العليا لجنة مُ     = 
 

 راجع ( في مجلة دراسات إنسانية وإجتماعية ، ُمحكم ) مُ 
 الجزائر ، حمدأمحمد بن  2جامعة وهران 

ُمحكم ) ُمراجع ( في مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ، كلية   اإلستالل العلمية في قسم التأريخلجنة =     
 ، الجزائر1اللغة واآلداب العربي والفنون ، جامعة باتنة 

  اللجنة اإلجتماعية في قسم التأريخ  =   

  اللجنة الثقافية في قسم التأريخ    = 

  تأريخ -السنوية  لطلبة الدكتوراهلجنة اإلمتحان الشامل     = 

ً

ًالفخريةًوالمهنيًةعاشراا:ًالشهاداتً

الدكتوراه الفخرية في التعليم والتدريب المهني / المركز العربي لألبحاث والدراسات  -1
 (، بتقدير) إمتياز (.2020 / 11/3فلسطين ) -اإلعالمية 

المنظمة العالمية    -العراق  -شهادة تقدير و تشريف وتكليف سفير األمل والسالم العالمي  -2
الحملة التحسسية العالمية لنشر فكر وثقافة السالم  -للسالم من أجل اإلنسان واألوطان 

   .2020 - المملكة المغربية - والمحبة والرحمة واألخوة اإلنسانية الكونية 
            

ًًًشتركًفيهاالتيًأوالندواتًوالمحاضراتًالثقافيةًالعلميةًًالدوراتً:ًإحدىًعشر

دة من  (  للم  34دورة التأهيل التربوي الخاصة بترقية التدريسيين في جامعة بغداد ، رقم ) -1

 . بغدادمركز تطوير طرائق التدريس والتدريب العلمي في جامعة  ، 24/7/1995لغاية   8/7/1995

في   4/10/2000لغاية  9/2000/ 27دة من ( للم  2رقية العلمية )دورة الحاسبات ألغراض الت -2

 . لكترونيةاأل  ستنصرية / مركز الحاسبةالجامعة الم  

بن رشد للعلوم  ٱدورة تطوير اللغة العربية الٌقسام غير اإلختصاص / جامعة بغداد / كلية التربية   -3

دة اإلنسانية / قسم اللغة العربية   . 28/5/2016لغاية   28/3/2016 ، للم 

 .2016لعام  للعلوم النسانية  رشد بنٱكلية التربية   ،  نكليزية دورة لتعلم وتطوير اللغة ال  -4

 .2016 لعام للعلوم النسانية   رشد بنٱكلية التربية   ،دورة لتعلم وتطوير اللغة العربية  -5
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، في كلية   لكترونيةوحدة الحاسبات ال  ، Google Scholarدوره لتعلم برنامج الكوكل سكولر  -6
 .2017نيسان  ، جامعة بغداد،   للعلوم النسانية  رشد بنٱ التربية 

 .2017 ، جامعة بغداد،  للعلوم النسانية رشد  بنٱ  اللغة العربية في كلية التربية دورة لتعلم وتطوير -7

فن تربية خاليا   )للعلوم النسانية ، رشد بنٱ  ستمر في كلية التربيةوحدة التعليم الم   التطويرية /الدوره  -8
 .2017شباط   ،صلي(ال غير عسل االصلي و النحل وكيفية التمييز بين ال

  وحدة الحاسبة    ،27/4/2017 - 27/3/2017 دة للم  ستراتيجية  من الخطة ال  ،(2)دوره الحاسبة  -9
 . للعلوم النسانية  رشد بنٱفي كلية التربية  

 الورشة التدريبية على كيفية بناء ووضع إختبارات اللغة العربية وكيفية تحليل النتائج ، اإلمارات  -10

دة          تحدة ، دبي ، للم   .2017آيار  4-1العربية الم 

 ، كلية  لكترونيةالحاسبات ال وحدة  ، Google Scholar ) ل سكولرگو گ) دوره لتعلم برنامج  -11

 .2017تشرين الول  ،  جامعة بغداد  للعلوم النسانية ،  بن رشدٱالتربية         

للعلوم   ، كلية التربية ٱبن رشد لكترونيةوحدة الحاسبات األ  ،Excel    كسلال دوره لتعلم برنامج  -12

 . 2017تشرين الثاني  ، جامعة بغداد  اإلنسانية ،

 ولكانون ال  للعلوم النسانية ، بن رشد ٱكلية التربية  ،  ، قسم الجغرافية( النحلتربية    دورة ) -13

        2017. 

 .2017، بغداد جامعة  ،داب كلية ال ،  ستمروحدة التعليم الم   غالط اللغوية ، دورة تصحيح ال  -14

   ،  سالميةوالتربية ال ن آقسم القر  جامعة بغداد ، ستالل العلمي بين الحاجة والضرورات ،دورة ال  -15
 .2017 ،للعلوم النسانية  بن رشدٱكلية التربية 

  تخصصة ألساتذة الجامعات ، المفوضية العليا لحقوق اإلنسان / العراق ،  الدورة التدريبية الم   -16

دة   .2017كانون األول  6-4للم 

 

 الكتابي ومفاهيم مهمة في القياس(، الدورة التدريبية ، المركز الوطني للقياس ، ) تصحيح التعبير  -17

  .2018نيسان   21  -17دبي ، للمدة  -دولة اإلمارات العربية المتحدة     
 (، جامعة بغداد ، مركز ابن سينا للتعليم  Google Classroomدورة ) الصفوف التعليمية  -18

 . 2018تشرين الثاني  8 -7دة األلكتروني ، للم          

 

 حقق النص (، الم صاحبة للمؤتمر العلمي الدولي الثالث ) قضايا العلوم التدريبية ) ثقافة م  الدورة  -19

 جدلية التراث والمعاصرة(  -اإلنسانية في المخطوطات والوثائق والموروث العربي واإلسالمي    

 . 2019شباط   8 -7دة منظمة األلكسو للم   -بإستضافة معهد المخطوطات العربية          

 

دربين د -20 مؤسسة العراقة  ، 2019تموز  18-14دة  ، الدورة التدريبية الثامنة للم  TOTورة إعداد الم 

 . والتنمية للثقافة

كانون  -كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  -اإللكترونية  وحدة الحاسبات  -دورة منصة أوركيد  -21

 . 2019األول 

 ، كلية التربية ٱبن رشد اإللكترونية وحدة الحاسبات   ،(Excel   كسل) أبرنامج   الحاسوبدوره  -22

 .2019كانون الول  28 - 21 ، جامعة بغداد للعلوم اإلنسانية ،   
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قسم التأريخ بالتعاون مع وحدة التعليم   - (ًإلكترونيا نظام المقررات والتعامل مع الطلبة   )دورة  -23

 .2019كانون األول   26-25الم ستمر في كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  

قسم القرآن والتربية اإلسالمية   -دورة )ضبط تفسير القرآن بحسب قواعد التفسير وأصوله( -24

كانون الثاني   13-12ابن رشد للعلوم اإلنسانية  بالتعاون مع وحدة التعليم الم ستمر في كلية التربية

2020. 

قسم القرآن والتربية اإلسالمية بالتعاون مع وحدة التعليم الم ستمر   -( ام التالوة والتجويدكأح)دورة  -25

 .2020كانون الثاني  29-28في كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية 

ركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية  م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشا -26

 .2020آذار  14، كاريزما الشخصية وأنواعها واإلستشارات ، 

  م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية  -27

 . 2020آذار  19،  صحة الفم واألسنانواإلستشارات ، 

م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية   -28

 .2020آذار  19،  التدريب اإللكترونيواإلستشارات ، 

م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية   -29

 .2020ار آذ  23،  قدرات العقل الهائلةواإلستشارات ، 

الندوة العلمية ، منصة أريد العلمية عن بعد ، كورونا والتحديات في النمط العالمي لحياة البشر،   -30

 . 2020آذار  27-28

م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية   -31

آذار    29-28وطرق عالجها،  واإلستشارات ، مشكالت الطفولة النفسية والبيولوجية أسبابها

2020. 

  نيسان 2، تصميم المساقات التعليمية التفاعلية الندوة العلمية ، منصة أريد العلمية عن بعد ،  -32

2020.  

م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية   -33

 . 2020 نيسان  2،  صحةاللثة والكورونا وتأثيرهما على الواإلستشارات ، 

 

بورد الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية ، أكاديمية الرونق    -الدورة التثقيفية عن وباء الكورونا  -34

 .  3/4/2020الدولية ، 

 .2020نيسان  4م حاضرة المنظمة العالمية للتنمية والسالم ، الفايروس الذي أوقف الحروب ،  -35

م حاضرة جمعية شباب السوروبان والثقافة بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية   -36

 . 2020نيسان  4،  خصائص النفس البشريةواإلستشارات ، 

 

 

 ساتًاألكاديميًةاتقويمًالبحوثًوالدرً:عشرًإثنتا
 . يةجامعات العراقال  في طاريح الدكتوراه أ رسائل الماجستير و  يمو تق -1
   . العلمية في داخل العراق وخارجهالترقية  بحوث  يمو تق -2
 قدمة للنشر في المجالت العلمية الم حكمة. الكاديمية الم   بحوث ال يمو تق -3
 بي د   -  تحدةالمارات العربية الم    البحوث الم شاركة في المؤتمر الدولي للغة العربية / يمو تق -4

 
 التقديرشهاداتًالجوائزًوكتبًالشكرً،ً:ًعشرًثالثة

الجائزةًأوًشهادةًًًكتابًالشكرًأوًت

ًالتقدير

ًالسنةًالجهةًالمانحًة

 4/9/1999 جامعة بغداد -عمادة كلية التربية ٱبن رشد  ق دم سنة واحدة 1



 

 

 

8 

 

 28/1/2001 جامعة بغداد -عمادة كلية التربية ٱبن رشد  شكر وتقدير    2

 31/6/2001  العلمي وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير  3

 2001نيسان    ( 23المؤتمر العلمي القطري ) شهادة تقديرية 4

5 

 

 

 16/4/2002 ( 24المؤتمر العلمي القطري ) شهادة تقديرية

 25/5/2002 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير  6

7 

 

 

 2011/  10/  27 جامعة بغداد -عمادة كلية التربية ٱبن رشد  شهادة تقديرية

 2014/ 16/2 التعليم العالي والبحث العلمي ير وز  شكر وتقدير  8

 2014/ 4/3 جامعة بغداد -عمادة كلية التربية ٱبن رشد  منح قدم 9

 2014/  6/ 11 جامعة الكوفة / كلية اآلداب شكر وتقدير  10

جامعة الدول العربية / إتحاد المؤرخين  المؤرخ العربيشهادة وسام  11

 األمانة العامة -العرب 

25/10/2014 

 2017/  3/  7 جامعة بابل / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  شكر وتقدير  12

 ستنصرية / كلية التربية الجامعة الم   شكر وتقدير  13

 

22/6 /2017 

 التربية للبناتجامعة الكوفة / كلية  شكر وتقدير  14

 

28  /1  /2018 

 2018/  3/  18 كلية التربية ابن رشد  عمادة شكر وتقدير  15

 2018/  3/  29 كلية التربية  /ستنصرية الجامعة الم   شهادة تقديرية 16

17 

 

 2018/  7 /2 جامعة بغداد -عمادة كلية التربية ٱبن رشد  شكر وتقدير 

 2018/  7/  9 جامعة بغداد -عمادة كلية التربية ٱبن رشد  شكر وتقدير  18

 2018/ 10/  9 مكتب رئيس مجلس الوزراء شكر وتقدير  19

 2019/  1/  2 جامعة بغداد -عمادة كلية التربية ٱبن رشد  شكر وتقدير  20

 2019/  1/  20 جامعة بغداد -عمادة كلية التربية ٱبن رشد  شكر وتقدير  21

 المؤتمر العلمي األول لطلبة الدراسات  شهادة تقديرية 22

كلية التربية ابن رشد  -جامعة بغداد  -العليا 

 للعلوم اإلنسانية 

20  /1  /2019  

 2019/  4/  13 جامعة بغداد - ٱبن رشدعمادة كلية التربية  شكر وتقدير  23

  2019/  7/ 13 جامعة بغداد -عمادة كلية التربية ٱبن رشد  شكر وتقدير  24

  2019/  9/ 21 البورد األلماني في الشرق األوسط شكر وتقدير  25

- اإلتحاد العام لنقابات العمال في العراق وسام اإلبداع العلمي  26

دربين العراقيين   النقابة العامة للم 

21 /9  /2019 

-اإلتحاد العام لنقابات العمال في العراق  شكر وتقدير  27

دربين العراقيين   النقابة العامة للم 

12/10 /2019 

 - اإلتحاد العام لنقابات العمال في العراق وسام اإلبداع العلمي 28

دربين العراقيين   النقابة العامة للم 

26  /10  /2019 

اإلنسانية المؤتمر العلمي الدولي للعلوم  جائزة اإلبداع 29

واإلجتماعية ) قراءات معرفية في العلوم 

 بيروت -  اإلنسانية واالجتماعية (

 2019تشرين الثاني16-17

 2/1/2020 المركز العربي لألبحاث والدراسات اإلعالمية غزة-جائزة العربي للتميز واإلبداع العلمي/ فلسطين 30

 4/1/2010 بغدادجامعة  - رشد  بنٱعمادة كلية التربية  شكر وتقدير  31



 

 

 

9 

 

 2020/  1/  26 جامعة األنبار  -عمادة كلية التربية للبنات  شكر وتقدير  32

 2020/  1/ 27 جامعة بغداد -رشد   بنٱعمادة كلية التربية  شكر وتقدير  33

 2020/  2/  12 رئاسة جامعة بغداد منح قدم 34

 2020/ 3/  1 رئيس الوزراء مكتب  منح قدم 35

 2020/ 3/  1 نتدى السالم الدولي للثقافة والعلومم   شكر وتقدير  36

ً

 الكتبًالمؤلفًةً:عشرًأربعة

 سنةًالنشر سمًالكتابإ ت

 ،) بغداد ، مؤسسة مصر التقليد والحداثة -العراق واليابان في التأريخ الحديث  1
 (. 2010مرتضى للكتاب العراقي ، 

2010 

) بيروت ، دار ،1، ط  تجاهات الكتابة التاريخية في الدراسات اليابانية والعراقيةإ 2
 (.2014الرافدين ، 

2010 

 قيد اإلنجاز  (1945 -1933ألمانيا النازية... دراسة تأريخية في سياستها تجاه المشرق العربي )  3

 قيد اإلنجاز  (1943 -1922الفاشية... دراسة تأريخية في سياستها تجاه المشرق العربي ) إيطاليا  4

ً

 المحليةًوالدوليًةًالجمعياتًواإلتحاداتعضويةًًً:عشرًخمسًة

 عضو إتحاد المؤرخين العـرب     -1
علمـين     -2  عضو نقابة الم 

 المركز العام بغداد -عضو الجمعية التأريخية العراقية     -3
تحدة   - بيد    - الدولي للغة العربية اإلتحادعضو    -4  اإلمارات العربية الم 

 عضو نقابة األكاديميين العراقيين    -5

 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث  -العراق    -عضو في جمعية المشكاة للتراث والحضارة    -6

 العراق  - ومركز التنمية للدراسات والتدريب عضو مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية   -7

دربين العراقيين  -8  اإلتحاد العام لنقابات الع مال في  - ) م ستشار تدريب ( عضو النقابة العامة للم 

 . العراق     

     

ًعضويةًالهيئاتًالعلميةًالمحليةًوالدوليةً:عشرًستة

 

مركز المخطوطات   ، نون لدراسات التراث وعلوم العربية  ستشارية في مجلة  ي الهيئة العلمية واإل عضو ف -1

 . 2019 مصر ، قناة السويس ، في جامعة  

،  1ة والفنون ، جامعة باتنلية اللغة واآلداب العربي اآلداب والعلوم اإلنسانية ، ك   م حكم ) م راجع ( في مجلة   -2

 .2019الجزائر ، 

) م حكمة ( بالرقم الدولي   عضو هيئة تحرير ) م حرر مساعد (، مجلة دراسات إنسانية وإجتماعية  -3

2253- 0592 ISSN  ( ومصنفة ضمن الرتبة جC) 2020،  2019، الجزائر  2، جامعة وهران.   

براء لماء واإللكترونية للع  عضو منصة أريد  -4  ماليزيا.  -  الناطقين باللغة العربيةوالباحثين الخ 
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 وسمًة:ًاألعشرًسبعة

 . 2015 ،  الدول العربية ، جامعةتحاد المؤرخين العرب مانة العامة إل العربي من قبل األ  وسام المؤرخ  -1

 .2019ريد أبادر ضمن منصة وسام باحث م   -2

 .2019ريد أتميزة ضمن منصة وسام الصفحة الم   -3

 .2020و   2019 العلمية عن بعدريد أ منصة وسام ناشط في فعاليات   -4

دربين العراقيين -اإلتحاد العام لنقابات العمال في العراق  وسام اإلبداع العلمي -5 /    10/  26النقابة العامة للم 

2019. 

ًدربًدورًةعشر:ًمً ًثمانيةًًًًًًً

لتقى العلمي السادس  بصفة  الم شاركة  -1   ، البورد األلماني للتدريب  2019آذار  23-18) م درب دورة ( في الم 

نظمة اإلعتماد الدولي األميركية  و    .مؤسسة العراقة للثقافة والتنميةواإلستشارات وم 

افة  مؤسسة العراقة للثق، 2019تموز  18 -14بصفة  ) م تدرب ( في الدورة التدريبية الثامنة الم شاركة  -2

   .والتنمية

دربين العراقيين -  ) م ستشار تدريب ( اإلتحاد العام لنقابات الع مال في العراق -3   النقابة العامة للم 

10/10/2019 . 
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