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  CV 
 مصطفى دكتؤز / حطني ابساِيي حمىد يازيدةدةزثسؤفيطؤزي    -1
 دكتؤزا لة فةلطةفةي ويَروو وشازضتاٌييةت -2
 ويَروو.فةلطةفةي ثيطؤزِي طصيت:  -
 . زوذِةالت وزد: فةلطةفةي شازضتاٌييةت ثيطؤزِي -
 +ABطسؤثي خويَ:  – 1969  لة دايكبووُ: -3
 ويَرووشوييَن كاز /شاٌكوَى دِوك/ كوَليري ثةزوةزدة ئاكسىَ/ بةشي  -4
 فازضيئةو شواٌاٌةي كة ئةيصاٌيَت: كوزدي وعةزةبي. -5
 دةتواٌي كازي لةضةز كؤوجيؤتةؤ بكات بةشيَوةيةكي شؤز باط. -6

ي: ( ضاَلة، زيَكةوتي يةكةً داوةشزاٌدُ / ذوازةي فةزواٌي كازطيَس16ذوازةي ضاآلٌي خصوةت لة كازدا ) -7

ذوازةي فةزواٌي  15/9/2004زيَككةوتي يةكةً دةضت بةكازكسدُ، 6/9/2004 لة زيَككةوتي 11967

 .12480كازطيَسي 
ٌةيٍةوا:  HUSSEIN IBRAHIM MOHAMMD  /4319430  Aٌاو بةثيَي ثةضةثؤزِت:   -8

25/2/2013. 
 .26/6/2010/ لة زيَككةوتي: T-0930ذوازةي ٌاضٍاوةي شاٌكؤ:  -9

 .125106دِؤك/ ذوازةي فؤزً:  –/ ٌووضيٍطةي شاٌيازي ضسة -شيَخاُ -ٌيصتةجيَبووُ: دِؤكٌاوٌيصاٌي  -10
بؤ واوةي ضواز  –ثؤضيت ضةزؤكي بةشي كؤوةآليةتي لة كؤليَري ثةزوةزدةي بٍيات/ ئاكسيَ وةزطست  -11

، بةَلكو فةزواٌي 7/1/2013ضاَلدا لة زيَككةوتي دةضت بةكازكسدُ لة ثؤضيت ضةزؤكايةتي بةط 

( 974داوةشزاٌدُ بةشيَوةي فةزوي دةزكسا بةثيَي فةزواٌي شاٌكؤيي كة لة شاٌكؤ دِؤك دةزكسا بة ذوازةي )

بةثيَي فةزواٌي  18/12/2016، زيَككةتي دةضت لة كازبةزداُ 3/2/2013كة دةزكسا بة زيَككةوتي 

 .2399شاٌكؤيي بة ذوازةي 
( لة شاٌكؤي لوبٍاٌي فةزةٌطي لة 2018 -2013ضاهَ ) ثيٍضواوؤضتا بةشيَوةي واٌةبيَر بؤ واوةي  -12

 ِةوليَس / كؤليَري ثةزوةزدة وشواُ / بةشي ثةزوةزدةي طصيت / لقي كؤوةآليةتي.
 .2005 – 2004شي ويَروو بةكالؤزيؤس: شاٌكؤي وووضنَ / كؤليَري ئاداب / بة  -13
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لة  6512/ 3/11اداب / بةشي ويَروو: فةزواٌي شاٌكؤيي واجطتيَس لة شاٌكؤي وووضنَ ، كؤليَري ئ -14

عصر الرحالت العلنٔ٘ بني مصر ّاملشرق االشالمٕ يف ال/ بة ٌاوٌيصاٌي  26/4/2008: زيَككةوتي

بة ،الشرعٔ٘ ّاللغْٓ٘ (مٔالدٖ ) العلْو  1382-125ٍجرٖ/  784-648املنلْكٕ االّل 

بة ِةَلطةٌطاٌدٌي شؤز  غانم عبداهلل خلف الخطابي،:  دكتؤز يازيدةدةزثسؤفيطؤزي ضةزثةزشيت 
 باشةي بةزش.

بةثيَي فةزواٌي كازطيَسي ذوازة  9/11/2008زيَككةوتي وةزطستَ لة دكتؤزا : دةضتبةدةواوكسدُ:  -15

بسواٌاوةي بةدةضتّيٍَاٌي  /24/12/2012زيَككةوتي تاوتويَكسدٌي ٌاوةي دكتؤزا :  -2 -3/7/7565
األّضاع اإلدارٓ٘ ّاالقتصادٓ٘ ّاالجتناعٔ٘ لإلمارات دكتؤزا بة ِةَلطاٌطاٌدٌي ٌاياب/ بة ٌاوٌيصاُ/ 

بة  التيْع(،اإلشالمٔ٘ ببالد إٓراٌ يف القرىني الجالح ّالرابع للَجرٗ/التاشع ّالعاشر للنٔالد )الْحدٗ ّ
 ضةزثةزشيت ثسؤفيطؤز دكتؤز : عىاد الديَ خمين عىس.

 لة زيَكةوتي 3/11/1802/ ذوازة: ذوازةو زيَككةوتي فةزواٌي شاٌكؤيي بؤ بسواٌاوةي دكتؤزا   -16

/28/1/2013. 

لة ، 7/1/830/زيَككةوتي بةدةضتّيٍَاٌي ٌاضٍاوةي شاٌطيت )واوؤضتاي ِازيكاز(: ذوازةي ٌووضساوة  -17

  .7/2/2010 زيَككةوتي
 لة زيَككةوتي/ 975/زيَككةوتي بةدةضتّيٍَاٌي ٌاضٍاوةي شاٌطيت )واوؤضتا(: ذوازةي ٌووضساوة  -18

3/2/1013. 
لة / 866/ذوازةي ٌووضساوة  (:يازيدةدةزثسؤفيطؤزي زيَككةوتي بةدةضتّيٍَاٌي ٌاضٍاوةي شاٌطيت ) -19

 .31/1/1017 زيَككةوتي
 018ي دِؤك / ذوازةي ٌاضٍاوةي ضاٌديكةي واوؤضتاياُ: ئةٌداوي ضاٌديكةي واوؤضتاياٌي شاٌكؤيي لق -20

 / لقي دِؤك.
لة زيَككةوتي  kHCA-357ئةٌداوي كؤوةلةي زؤشةٌبريي ويَرووي كوزدضتاُ / ذوازةي ٌاضٍاوةي:  -21

 :8/6/2010. 

         d.hussein1969@gmail.com:ثؤضيت ئةليكرتوٌي -22

 .07507409910 -كؤزةكذوازةي وؤباينَ: ، -23
بةدةضتّبٍَاٌي بسواٌاوةي زيَطاكاٌي واٌةوتٍةوة، لة اليةُ ضةٌتةزي زاِيٍَاُ وثيَصخطنت لة شاٌكؤي  -24

 3/2015-19 تا 2/لة زيَككةوتي/ 90: / ذوازةي خوهدِؤك
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ئةٌداوي ليَرٌةي تاوتويَكسدٌي ٌاوةكاٌي شاٌطيت بؤ ذوازةيةك لة قوتابياٌي واضتةز  -25

 فةزواٌة كازطيَسيياٌةي خوازةوة: ـية وبةثيَي ئةً(20ودكتؤزا: ذوازةياُ )
قوتابي واجطتيَس )اكسً باله حمىود( بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ٌاوة  -1

 :فةزواٌي كازطيَسي ذوازة، ً(1339-1219ِـ/ 740-617خراشاٌ يف العَد املغْلٕ)

 .13/6/2013:لة زيَككةوت / 3/7/4710
بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي اجلباز حمىد( دعب)أوس قوتابي واجطتيَس  -2

فةزواٌي  (و14ٍـ/8بيْ قدام٘ املقدشٔني ّدّرٍه يف احلٔاٗ العام٘ يف بالد الشاو اىل ىَآ٘ القرٌ ) ٌاوة 

 .13/8/2013:لة زيَككةوت ، 3/7/5774:كازطيَسي ذوازة
ةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ب)حمىد عمي امساعين( قوتابي واجطتيَس  -3

فةزواٌي كازطيَسي  (و864-749ٍـ/250-132طربشتاٌ ّعالقاتَا  باخلالف٘ العباشٔ٘: ) ٌاوة

 .14/8/2013:لة زيَككةوت ، 3/7/5803:ذوازة
 // ٌاوٌيصاٌي ٌاوةبةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ )حمىد الياس عواد( قوتابي واجطتيَس  -4

فةزواٌي  (دراش٘ يف احْاهلا العام٘–و 1517-1250ٍـ/923-648-)اإلشليدرٓ٘ يف العصر املنلْكٕ

 .5/9/2013:لة زيَككةوت ، 3/7/6423:كازطيَسي ذوازة
بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ( الرزاقدامياٌ طلعت عب)قوتابي واجطتيَس  -5

ظه املغْل االجتناعٔ٘ ّالدٓئ٘ ّالعصلرٓ٘ خالل القرىني الصابع ّالجامً اهلجرٓني/ الجالح عشر ى )ٌاوة  

. 11/12/2014:لة زيَككةوت س/ 1200: فةزواٌي كازطيَسي ذوازة (ّالرابع عشر املٔالدٓني
 تاوتويَكسدُ لة شاٌكؤي كةزكووك.

بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي )خطسو جباز عبداهلل( قوتابي واجطتيَس  -6
كتاب تارٓخ شجصتاٌ ملؤلف دلَْل مً القرٌ الصابع للَجرٗ/ الجالح عشر للنٔالد/ دراش٘ حتلٔلٔ٘ )ٌاوة  

. 16/12/2014:لة زيَككةوت س/ 1322: فةزواٌي كازطيَسي ذوازة يف ميَجُ ّمضنْىُ(
 َ ِةوليَس.تاوتويَكسدُ لة شاٌكؤي ضةالحةدي

بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // )عبداهلل عدٌاُ كاون حداد( قوتابي واجطتيَس  -7
( شاعر يف املشرق االشالمٕ يف القرٌ اخلامض للَجرٗ/ احلادٖ عشر للنٔالداألذلي٘ ) ٌاوٌيصاٌي ٌاوة  

 .تاوتويَكسدُ لة شاٌكؤي كةزكووك.. 9/1/2017:لة زيَككةوت/ 57ز : فةزواٌي كازطيَسي ذوازة
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بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ //  ذلند عبداللرٓه امحد اليعٔنٕ) قوتابي دكتؤزا  -8

 و(1171-969ِ/ 567-358) التيظٔنات العصلرٓ٘ يف الدّل٘ الفاطنٔ٘ ٌاوٌيصاٌي ٌاوةي دكتؤزا 

 .24/5/2017:لة زيَككةوت/ 1498: ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة
بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي فساس حمىد حطني(  )قوتابي دكتؤزا  -9

: ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة( املالمح العام٘ حلٔاٗ  للسٍاد يف القرٌ الجاىٕ للَجرٗ) ٌاوةي دكتؤزا 

 .24/5/2017:لة زيَككةوت/ 1399
بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ( قصٕ فٔصل عرب) قوتابي واجطتيَس  -10

( و789-749ِ/170-132-ّمصر ّمشال افرٓقٔا مً الجْرٗ العباشٔ٘ مْقف بالد الشاو ٌاوة )

 .20/6/2017:لة زيَككةوت/ 1773: ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة
بةشي ويَروو / كؤليَري ثةزوةزدة بؤ شاٌطتة وسؤظايتييةكاُ / ( قاشه رّاء ذلند علٕ) قوتابي واجطتيَس  -11

-945ِ/ 447-334 -اليظه املالٔ٘ يف العراق يف العصر البَْٕٓ )شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ٌاوة 

 .4/7/2017:لة زيَككةوت/ 1843: أ ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة( و1055
بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ //  (ىَٙ ذلند عْض البدراىٕ)قوتابي دكتؤزا  -12

 احلٔاٗ الدٓئ٘ يف افرٓقٔا جيْب الصحراء حتٙ ىَآ٘  القرٌ اخلامض اهلجرٖ() ٌاوٌيصاٌي ٌاوةي دكتؤزا 

 .6/8/2017:لة زيَككةوت/ 2395: ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة
ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي  بةشي ويَروو / كؤليَري)حمىود واه اهلل قٍرب( قوتابي دكتؤزا   -13

 احلٔاٗ الدٓئ٘ يف القْقاز ّارمٔئا ّاذربٔجاٌ حتٙ القرٌ الرابع للَجرٗ / العاشر للنٔالد () ٌاوةي دكتؤزا

 .9/8/2017:لة زيَككةوت/ 2470: ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة
بةشي ويَروو / كؤليَري ثةزوةزدة بؤ شاٌطتة وسؤظايتييةكاُ / ( عنر ىبٔل امساعٔل) قوتابي واجطتيَس  -14

العفْ ّالتصامح عيد الييب ذلند)صل اهلل علٔ٘ ّشله( يف كتب )شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ٌاوة 

 .7/9/2017:لة زيَككةوت/ 2771: أ ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة( االحادٓح ّالصري
يَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ٌاوةي بةشي و( شيٍب ضامل ظاحل)قوتابي دكتؤزا  -15

الرتكٔب االثين يف املشرق االشالمٕ خالل القرىني االّل ّالجاىٕ اهلجرٓني / الصابع ّالجامً ) دكتؤزا

 .20/9/2017:لة زيَككةوت/ 2926: : ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة ( -دراش٘ تارخئ٘  -املٔالدٓني 
بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ( حطَ ٌعىة ضٍاء)قوتابي دكتؤزا  -16

ميتصف  -ٍـ10ٍـ/ ق7ميتصف ق-ٍـ4ميَج علناء املصلنني يف العلْو العقلٔ٘ مً ق) ٌاوةي دكتؤزا

 .11/12/2017:لة زيَككةوت/ 3/7/216: فةزواٌي كازطيَسي ذوازة ( ٍـ 13ق
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بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ( هٍثم محمىد ٌىوس)قوتابي دكتؤزا  -17

ٍـ 300ٍـ مً 630املعطٔات احلضارٓ٘ يف كتاب اللامل يف التارٓخ البً االثري املتْفٙ ) ٌاوةي دكتؤزا

 .29/1/2018:لة زيَككةوت/ 351/ 3/7: فةزواٌي كازطيَسي ذوازة ( ٍـ628اىل 
بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ( الربشجنيامحد حمىد عبدالكسيي )قوتابي دكتؤزا  -18

-522دّر املصاجد يف احلٔاٗ العام٘ لبالد الشاو يف العصرًٓ السىلٕ ّاالْٓبٕ  ) ٌاوٌيصاٌي ٌاوةي دكتؤزا

لة / 3/7/486: ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة ( و1262-1128ٍـ /661

 .26/4/2018:زيَككةوت
بةشي ويَروو / كؤليَري ئاداب / شاٌكؤي وووضنَ // ٌاوٌيصاٌي ٌاوةي ( ظاحل شيٍب ضامل)قوتابي دكتؤزا  -19

دراش٘ تارخئ٘  -الرتكٔب االثين يف املشرق االشالمٕ مً الفتح ّحتٙ ىَآ٘ القرٌ الرابع اهلجرٖ) دكتؤزا

 .2/7/2018:لة زيَككةوت/ 3/7/575: ز فةزواٌي كازطيَسي ذوازة ( -
ثةزوزدة بٍيات / شاٌكؤي بةشي ويَروو / كؤليَري ( ذلندحصً االعرجٕخيصاء حصً ) قوتابي واجطتيَس  -20

( و( يف كتابُ املقفٙ اللبري1441-1365ٍـ/845-766ميَج املقرٓسٖ )ٌاوٌيصاٌي ٌاوة )وووضنَ //

لة / 2539: فةزواٌي كازطيَسي ذوازةيف تساجي اِن وعس والوازديَ اليّا( 

 .16/10/2018:زيَككةوت

 ( بةو ٌاوٌيصاٌاٌةي خوازةوة:7بآلوكساوةكاُ ذوازةياُ )تويَريٍة  -26
تويَريٍةوة لة زووي بةدوا ٌيطابوز لةضةزةتاي ضةدةي ضيَيةوي كؤضي تاكو داطريكسٌي وةغولي:  -1

 .5/6/2014/ لة زيَككةوتي  70/ ذوازة الرافدين آدابيةكدا ِاتين ضياضي، طؤظازي 
ثالٌةكاٌي ٌيطابوز لة ِةزدوو ضةدةكاٌي ضيَيةً وضوازةوي كؤضي لة زووي ضةزضاوةكاٌي  -2

، كؤليََري ئاداب / شاٌكؤي ضؤزاُ، زيَككةوتي زةشاوةٌدي الباحثجوطسافيدا، طؤظازي 

 24/7/2016 لة زيَككةوتي 39)فةزواٌي كازطيَسي ذوازة ، ذوازةي يةكةً، بآلوكسدُ
لة ضةزضاوةكاٌي ويَروويي ئةٌدةلوضي  ش1446-1349ـ/ ك850-750 ضاَلي ياعوٌت -3

كؤليَري ثةزوةزدة بؤ شاٌطتة  طؤظازي، (ووةغسيبيدا وزةٌطداٌةوةي لةضةز بصوتٍةوةي شاٌطتيدا

 .2015/ 21/9 لة زيَككةوتي، 127: ذوازة ، تكسيت -وسؤظايتييةكاُ
( ش1382-1250/ك784-648) دةولةتي وةواليكي بةحسي ٌيَواُ يةكطستين ضياضي -4

طؤظازي ، اوجؤزاوجؤزيد( ش1517-1382/ك923-784) ودةولةتي وةواليكي جةزكطي
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لة زيَككةوتي  ،128:ذوازة ، تكسيت -كؤليَري ثةزوةزدة بؤ شاٌطتة وسؤظايتييةكاُ

21/9/2015. 
قوتاخباٌةكاٌي ٌيطابوز يف ضةدةي ثيٍَجةوي كؤضي / ياشدةوي شايين، طؤظازي ٌويَريٍوةكاُ لة  -5

 .4/5/2016، لة زيَككةوتي 94از/ كؤليَري ئاداب شاٌكؤي بةغدا/ ذوازة : وكيَروو وشويٍَةو
بيٍساوةكاٌي شازضتاٌي ِي كوزي كةضري لة ضةدةي حةفتةوي كؤضي / ضيَصدةوي شايين ) تويَريٍةوة لة  -6

ثيَي فةزواٌي بؤ بآلوكسدُ لة طؤظازي شاٌكؤي دِؤك/ بة كتيَيب الكاون غي التازيخ(، وةزطساوة

بآلوكساوة لة ذوازةي )دووةً(ي ضاَلي ،19/7/2016زيَككةوتي لة 622ة كازطيَسي ذواز

2016. 
وَمىالٌي ٌتيَواُ ِةزدوو ورييٍيض قةزاخاٌي وضاواٌي بؤ كؤٌرتؤَلكسدٌي وةالتاٌي دواي  -7

لة / 71 ذوازةداب السافديَ / ئا طؤظازي( ش1004-927ـ/ك395-315)زووباز

 .2018- 7-6/زيَككةوتي
 

 :(4) كتيَبة بآلوكساوةكاُ -27
ئيطالوييةكاُ لة وةالتي ئيَساُ لة ضةدةكاٌي  وئابووزي وكؤوةآليةتي لة ويؤٌيصيين بازي كازطيَسي -1

داوودةشطاي / ضاثي يةكةً، (يةكطستَ وِةجؤزي) ٌؤيةً ودةيةوي شايين/ ضيَيةً وضوازةوي كؤضي

 .2015 ُ،ئوزد، عةمماُ، غةيدا بؤ بآلوكسدُ

 784-648 وزؤذِةآلتي ئيطالويدا لة ضةزدةوي وةوموكي يةكةًطةشتةكاٌي شاٌطيت ٌيَواُ ويطس  -2

داوودةشطاي / ضاثي يةكةً(  شواٌةواٌيداو شةزعي  شاٌطتةكاٌي) شايين 1382-1250/  كؤضي

 .2017 ُ،ئوزد، عةمماُ، غةيدا بؤ بآلوكسدُ
دوٌالت المشرق االسالمً فً  القروٍه الثالث والراٌع للهجرة بٍه الىحذة والتىىع. دار   -3

 ,2012الغٍذاءن االردن 

مذٌىة وٍسابىر مه الفتح االسالمً حتى االحتالل المغىلً )دراسة فً تارٌخها السٍاسً  -4

 والحضاري(

 :ئةو ليَرٌاٌةي كة كازي ليَ كسدوُ -28
ذوازةي فةزواٌي /  لةضةز ئاضيت شاٌكؤي دِؤك شاٌطيت بةزشكسدٌةوةي ليَرٌةي ئةٌداوي -1

 .بؤ واوةي دوو ضاهَ، 2014/ 11/ 28 لة زيَككةوتي/ 158:كازطيَسي
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ذوازةي فةزواٌي  /لةضةز ئاضيت كؤليَري شاٌطت وثةزوةزدة لة ئاكسيَ شاٌطيت ليَرٌةي ئةٌداوي -2

 23/10/2014/  لة زيَككةوتي، 2252: كازطيَسي
لة ، 2503: ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي /لةضةز ئاضيت كؤليَر كسيين كتيَب ليَرٌةي ئةٌداوي -3

 18/12/2013:  زيَككةوتي
 زيَككةوتي ،771:ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي / ئةشوووٌةكاٌي خويٍَدٌي ئيَوازاُ ليَرٌةي ئةٌداوي -4

:12/5 /2013 
 لة زيَككةوتي، 747:ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي / بةياٌياُئةشوووٌةكاٌي خويٍَدٌي  ليَرٌةي ضةزؤك -5

:8/5/2013 
 لة زيَككةوتي، 807:ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي/  ئةشوووٌةكاٌي خويٍَدٌي ئيَوازاُ ليَرٌةي ئةٌداوي -6

،7/5/2015 
 /تايبةت بة كؤٌفساضي يةكةوي كؤليَري شاٌطت وثةزوةزدة لة ئاكسيَ شاٌطيت ليَرٌةي ئةٌداوي -7

 2013/ 3/ لة زيَككةوتي/ 457 ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي
 وةزطستين قوتابياٌي خويٍَدٌي ئيَوازاُ لة كؤليَري ثةزوةزدةي بٍيات/ ئاكسيَ ضةزؤك ليَرٌةي  -8

 29/6/2014/ لة زيَككةوتي /1135 ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي
 قوتابياٌي خويٍَدٌي ئيَوازاُ لة كؤليَري ثةزوةزدةي بٍيات/ ئاكسيَضةزؤك ليَرٌةي وةزطستين  -9

 3/9/2015/ لة زيَككةوتي /1135 ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي
ذوازةي فةزواٌي  /لة كؤليَري شاٌطت وثةزوةزدة لة ئاكسيَ  زيَكخطنت ليَرٌةي ضةزؤك -10

 11/10/2015/ لة زيَككةوتي، 1656:كازطيَسي
لة ، 305/ ذوازةي فةزواٌي كازطيَسيئةٌداوي ليَرٌةي ئةشوووٌةكاٌي خويٍَدٌي ئيَوازاُ /  -11

 .4/5/2014/ زيَككةوتي
آل ثيَصةوة كؤوةك وِاوكازي وبةخصني بؤ ِيَصةكاٌي ثيَصىةزطة لة ِيَليَرٌةي كؤكسدٌي  ضةزؤك -12

ذوازةي فةزواٌي /  بؤ زووبةزووبووٌةوةي تريؤزضتاٌي داعض لة بةزةكاٌي جةٌط

 .3/6/2014/ لة زيَككةوتي، 1136:كازطيَسي
ذوازةي  : عمي عبيد شكسي/ئةٌداوي ليَرٌةي ثيَداٌي ٌاضٍاوةي شاٌطيت بؤ واوؤضتاي ِازيكاز -13

 .30/5/2013/ لة زيَككةوتي/ 907: فةزواٌي كازطيَسي
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ذوازةي  فسيق ظربي ضميي/ :ئةٌداوي ليَرٌةي ثيَداٌي ٌاضٍاوةي شاٌطيت بؤ واوؤضتاي ِازيكاز  -14

 .8/4/2014/ لة زيَككةوتي/ 799:فةزواٌي كازطيَسي
وليت شاٌطت شاٌطيت بؤ واوؤضتاياٌي بةشي كؤوةآليةتي لة فاكئةٌداوي ليَرٌةي ثيَداٌي ٌاضٍاوةي  -15

 12/2/2013: لة زيَككةوتي/ 368: ذوازةي فةزواٌي كازطيَسيوثةزوةزدة / ئاكسيَ/ 
ئةٌداوي ليَرٌةي شاٌطيت ِةَلطاٌطاٌدٌي ليَكؤليٍةوةكاُ لة شاٌكؤي دِؤك/ ِةلطاٌطاٌدٌي  -16

ذوازةي  دزز العقود الفسيدة( كتيَيب ةليَكؤليٍةوةي بة ٌاوٌيصاُ) ويٍَةي ئافسةت لة الي وةقسيصي ل

 2017-3-17:لة زيَككةوتي 455:فةزواٌي كازطيَسي
ذوازةي فةزواٌي  /لةضةز ئاضيت كؤليَري ثةزوةزدة لة ئاكسيَ ثسوطساً ليَرٌةي ضةزؤك -17

 8/11/2012/  لة زيَككةوتي، 1917: كازطيَسي
 2018-2017.ضةزؤك ليَرٌةي شاٌطيت لة بةشي ويَروو لة كؤليَري ثةزوةزدةي ئاكسيَ -18
واوؤضتاياٌي بةشي كوزدي لة كوليري  ٍِدك ليَرٌةي ثيَداٌي ٌاضٍاوةي شاٌطيت بؤئةٌداوي  -19

 20/12/2017: لة زيَككةوتي/ 2277: وثةزوةزدة / ئاكسيَ/ ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي
 ِةزدو  بؤ واوؤضتاياٌي ِةلطةٌطاٌدُ ِةكبةي واووضتايا بؤ ِوبا دلٍيايىَ جوزيليَرٌةي  ضةزؤك  -20

/ 759: وثةزوةزدة / ئاكسيَ/ ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي كوليريلة  وبايولوجيئيٍطميصي  بةشني

 .  4/6/2018:لة زيَككةوتي
 2019-2018.ضةزؤك ليَرٌةي شاٌطيت لة بةشي ويَروو لة كؤليَري ثةزوةزدةي ئاكسيَ -21
 2019-2018.ضةزؤك ليَرٌةي شاٌطيت لة كؤليَري ثةزوةزدةي ئاكسيَ -22

 :ٌووضساوةكاٌي ضوثاس وثيَصاٌني -29
 / ئةٌداوي ليَرٌةي زيَكخطتين كؤٌفساٌطي شاٌطييت يةكةودا/  شاٌطت وثةزوةزدة ئاكسئفاكوليت  -1

لة / 1014:ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي / شاٌطت وثةزوةزدة ئاكسئفاكوليت 

 .25/5/2014:زيَككةوتي
دَلٍيايي لة ثسؤضةي  بةدةضتّيٍَاٌيت زيَبةٌدي يةكةوةكاُ / شاٌطت وثةزوةزدة ئاكسئفاكوليت  -2

 .9/5/2013/لة زيَككةوتي، 769/ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي / جؤزي لةضةز ئاضيت فاكولتيدا
لة ثسؤضةي دَلٍيايي  بةدةضتّيٍَاٌيت زيَبةٌدي يةكةوةكاُ/  شاٌطت وثةزوةزدة ئاكسئفاكوليت  -3

 23/2/2014/لة زيَككةوتي، 471: ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي /جؤزي لةضةز ئاضيت فاكولتيدا
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لة ثسؤضةي دَلٍيايي جؤزي لةضةز  بةدةضتّيٍَاٌيت زيَبةٌدي يةكةوةكاُ/  كؤليَري ثةزوةزدة ئاكسئ -4

 .3/1/2017/لة زيَككةوتي، 28: ذوازةي فةزواٌي كازطيَسي /ئاضيت كؤليَردا

 (12:  )ذوازة  ِةَلطةٌطاٌدٌي تويَريٍةوة شاٌطتييةكاُ بوَ بةزشكسدٌةوة: -30
شاٌطتييةكاُ ذوازة )ضيَ( ٌيَسدزاوة لة اليةُ ليَرٌةي بةزشكسدٌةوةي ِةَلطةٌطاٌدٌي تويَريٍةوة  -1

ئاداب شاٌكوي وووضن بةوةبةضيت بةزشكسدٌةوةي ثمةي شاٌطيت بوَ ثمةى  شاٌطيت لة كوَليَري

/ لة زِيَككةوتي 160س/ 15ثسوَقيطوَزى يازيدةدةز، بة ثيَى فةزواٌي كازطيَسي ذوازة 

:2/7/2018 . 
تويَريٍةوة شاٌطتييةكاُ ذوازة )شةط( ٌيَسدزاوة لة اليةُ ليَرٌةي بةزشكسدٌةوةي ِةَلطةٌطاٌدٌي  -2

شاٌطيت لة كوَليَري ئاداب شاٌكوي وووضن بةوةبةضيت بةزشكسدٌةوةي ثمةي شاٌطيت بوَ ثمةى 

/ لة زِيَككةوتي 201س/ 15ثسوَقيطوَزى يازيدةدةز، بة ثيَى فةزواٌي كازطيَسي ذوازة 

:11/7/2018  

ة كؤليَري ثةزوةزدةي بٍيات ئاكسيَ ثاشاُ كؤليَري ثةزوةزدةي ئاكسيَ/ واوؤضتا ل -31
بةشي كؤوةآليةتي ثاشاُ بةشي ويَروو ) بةياٌياُ + ئيَوازاُ ( وئةً بابةتاٌةي خوازوةي 

 داوةتةوة:
 .شازضتاٌييةت -1
 .فةلطةفةي ويَروو -2
 .فةلطةفة وبٍةواكاٌي ثةزوةزدةيي -3

 .ويَروو عيَساقي ٌويَ  -4
 .طفتوطؤي شاٌطيت -5
 . ويَرووي كؤٌي زؤذِةآلتي خوازةوة  -6

 .زيَباشي ليَكؤليٍةوةي شاٌطيت -7 

 .(ئاكسيَ لة بةشي بريكازي لة كؤليَري ثةزوةزدةي بٍيات)  بابةتي فةلطةفةي ثةزوةزدة وفيَسكسدُ -8
 ويرووي وريٌصيين ئيطالوي لة زوذِةالت. -9

لة  كازطيَسي لقي وووضن  يةكيَييت الواٌي دميوكساتي كوزدضتاُ بؤ واوي ضواز ضاه -32

(2004-2008) 
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بةزبسضي يةكيَييت الواٌي دميوكساتي كوزدضتاُ لقي وووضن  بؤ -33

 (2010-2008واوي دوو ضاه  لة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         C-V                             

 
 

 حسين إبراهيم محمد مصطفى  االستاذ المساعد الدكتور /   -1
 فمسووووفت / ) االختصوووواع ال ووووام االسوووو ميت الحضووووار و فمسووووفت التوووواري   فوووو   دكتووووورا  -2

 .(االس ميت / واالختصاع الدقيق/ فمسفت الحضار االس م  التاري 
 ال نوان الوظيف / تدريس  ف  قسم التاري   كميت التربيت عقر / جام ت دهوك -3
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 + ABصنف الدم - 1969المواليد: -4
 وال ربيت والفارسيت.المغات الت  يجيدها: الكورديت  -5
 يجيد ال مل عمى الكومبيوتر بصور جيد جداً  -6

توووووواري  اول ت ووووووين / رقووووووم االموووووور ا داري  (15عوووووودد سوووووونوات الخدمووووووت الوظيفيووووووت )  -7
 12480: رقوووووووم االمووووووور ا داري ، تووووووواري  شول مبا ووووووور : 6/9/2004 ، بتووووووواري 11967:

                                                       ، 15/9/2004 بتاري 

 HUSSEIN IBRAHIM MOHAMMDاالسوووم با نكميزيوووت حسوووس جوووواز السوووفر -8
/4319430  A  :25/2/2013/ نينوى 

    26/6/2010/ بتاري  : T-0930رقم الهويت الجام يت: -9

 .125106دهوك / رقم االستمار : -م موماتال نوان/ دهوك/ال يخان /مكتس  -10

تووووولى منصووووس  راوووويس قسووووم االجتماعيووووات فوووو  كميووووت التربيووووت االساسوووويت/ عقوووور     -11
،امووووا اموووور 7/1/2013وات توووواري  المبا وووور  فوووو  منصووووس رااسووووت القسووووم  نلموووود  اربوووو  سوووو

الت يوووين بصوووور  رسوووميت فقووود صووودرت بموجوووس االمووور الجوووام   الصوووادر مووون جام وووت دهووووك 
 18/12/2016، توووووووواري  االنفكوووووووواك 3/2/2013( والصووووووووادر بتوووووووواري  974)والمرقمووووووووت 

 .2399بحسس االمر الجام   المرقم

( فوووووو  الجام ووووووت 2017-2014اعوووووووام) اربوووووو لموووووود   بصووووووفت محاضوووووور تدريسوووووو  -12
المبنانيوووووت الفرنسووووويت فووووو  شربيووووول/ كميوووووت التربيوووووت والمغوووووات/ قسوووووم التربيوووووت ال اموووووت/ فووووورع 

 االجتماعيات.

    2005-2004 ت الموصل/كميت اآلداس/ قسم التاري  البكالوريوس: جام -13

الماجسووووووووتير موووووووون جام ووووووووت الموصوووووووول ، كميووووووووت االداس / قسووووووووم التوووووووواري : االموووووووور  -14
الووووووورح ت ال مميوووووووت بوووووووين ، ب نووووووووان/  -26/4/2008بتووووووواري : 6512/ 3/11الجوووووووام  :

هجووووووووري /  784-648مصوووووووور والم وووووووورق االسوووووووو م  فوووووووو  ال صوووووووور الممموووووووووك  االول 
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) ال مووووووووم ال ووووووورعيت والمغويوووووووت (، با وووووووراف االسوووووووتاذ المسووووووواعد  موووووووي دي 1250-1382
 الدكتور: غانم عبداهلل خمف الخطاب ، وبتقدير: جيد جدا عال 

حسوووووووووس االمووووووووور االداري  9/11/2008تووووووووواري  القبوووووووووول بالووووووووودكتورا : المبا ووووووووور : -15
/ 24/12/2012توووووووووواري  مناق ووووووووووت اطروحووووووووووت الوووووووووودكتورا  / -2 -3/7/7565الموووووووووورقم

لووووووودكتورا  بتقووووووودير امتيووووووواز / ب نووووووووان  / ا وضووووووواع ا داريوووووووت الحصوووووووول عموووووووى  وووووووهاد  ا
واالقتصوووواديت واالجتماعيووووت لإلمووووارات ا سوووو ميت بووووب د إيووووران فوووو  القوووورنين ال الوووو  والرابوووو  
لمهجر /التاسووووووو  وال ا ووووووور لمموووووووي د )الوحووووووود  والتنووووووووع(، با وووووووراف: االسوووووووتاذ الووووووودكتور: 

 عمادالدين خميل عمر

بتووووواري   3/11/1802هاد  الووووودكتورا  : ال ووووودد /رقوووووم وتووووواري  االمووووور الجوووووام   ل ووووو -16
/28/1/2013. 

، 7/1/830تووووواري  الحصوووووول عموووووى المقوووووس ال مم )مووووودرس مسووووواعد(: رقوووووم الكتووووواس/- 17
    7/2/2010بتاري    

/ بتووووووواري  975تووووووواري  الحصوووووووول عموووووووى المقوووووووس ال مم )مووووووودرس(: رقوووووووم الكتووووووواس/ -18
3/2/1013 

بتوووواري   866مسوووواعد( رقووووم الكتوووواس/ توووواري  الحصووووول عمووووى المقووووس ال مموووو  )  اسووووتاذ -19
/31-1-2017. 

عموووووى  وووووهاد  طرااوووووق التووووودريس، مووووون قبووووول مركوووووز التووووودريس والتطووووووير فووووو   حاصووووول -20
 3/2015-19والى  1/2/ بتاري 90جام ت دهوك/ رقم الدور : 

 018عضووووو نقابووووت التدريسووووين الجام يووووت فوووورع دهوووووك /رقووووم هويووووت نقابووووت المدرسووووين: -21
 /فرع دهوك/

 kHCA-357جم يووووووووت ال قافووووووووت التاريخيووووووووت لمكردسووووووووتان/ رقووووووووم هويووووووووت:عضووووووووو  -22 
  -8/6/2010بتاري :

 .            d.hussein1969@gmail.comالبريد االلكترون : -23
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 كورك -   07507409910-اسيا -  07701668047رقم الهاتف: -24

     ال وووودد :يوووود موووون طمبووووت الماجسووووتير والوووودكتورا عضووووو لجنووووت مناق ووووت  ل د -25
 وبحسس ا وامر ا داريت االتيت: (20) 

/  ارعببببببببببب  اآلدابطالببببببببببب الرا ببببببببببببسيرااترم بببببببببببب ل رحربببببببببببود   ببببببببببببم السببببببببببباري  /تليببببببببببب   -1
-1219ىببببببببب/ 740-617الروصببببببببل// عنببببببببوان الربال اخرابببببببببان فببببببببي العيببببببببد الر ببببببببولي

 .13/6/2013/ بساري :3/7/4710م ،االرر اإلداري الرر م:1339
/  ارعببببببب   اآلدابي  /تليببببببب  السبببببببار ال بار رحربببببببد   ببببببببم دطالبببببببب الرا ببببببببسيرا وس عبببببببب -2

عنوان الربببببال ا بنببببو  داربببب  الرمدبببببيين ودورىببببم فببببي الحيبببباة العاربببب  فببببي ببببب د الروصببببل/
، 3/7/5774االربببببببببببببر اإلداري الربببببببببببببر م: م 14ىبببببببببببببب/8الشبببببببببببببام الببببببببببببب  نيايببببببببببببب  المبببببببببببببرن 

 .13/8/2013بساري :
/  ارعبببببببب   اآلدابطالببببببببب الرا بببببببببسيرارحرد علببببببببي ابببببببببراعيل   بببببببببم السبببببببباري  /تليبببببببب   -3

-132اطبرببببببببببسان وع  اسيببببببببببا  بالخ فبببببببببب  العبابببببببببببي :  الروصبببببببببل// عنببببببببببوان الربببببببببببال 
، 3/7/5803االرببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر اإلداري الرببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر م: م 864-749ىببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب/250

 .14/8/2013بساري :
 ري  /تليببببببب  االداب/  ارعببببببب  الروصبببببببل/طالبببببببب الرا ببببببببسيرارحرد اليببببببباس عبببببببواد   ببببببببم السبببببببا -4

م 1517-1250ىبببببببب/923-648-   ااإلببببببببتندري  فبببببببي العصبببببببر الررلبببببببوتي عنبببببببوان الرببببببببال 
 .5/9/2013، بساري :3/7/6423االرر اإلداري الرر م: دراب  في احواليا العار  –

/  ارعببببببب   اآلدابالرزاق   ببببببببم السببببببباري  /تليببببببب  دطالبببببببب  الرا ببببببببسيراايران طلعبببببببت عبببببببب -5
الروصببببببل// عنببببببوان الربببببببال ا نظببببببم الر ببببببول اال سراعيبببببب  والدينيبببببب  والعبببببببتري  خبببببب ل المببببببرنين 

االربببببر اإلداري الربببببر م:  لثبببببارن الي بببببريين/ الثالبببببث عشبببببر والرابببببب  عشبببببر الري ديبببببين البببببباب  وا
 . الرنا ش   في  ارع  ترتوك.11/12/2014س/ بساري :1200

/  ارعببببببببب   اآلدابطالبببببببببب الرا بسيراخببببببببببرو  ببببببببببار عببببببببببداهلل   ببببببببببم السببببببببباري  /تليببببببببب   -6
اب  عنببببببببوان الربببببببببال اتساب سبببببببباري  ب بببببببببسان لر لببببببببف ر يببببببببول رببببببببن المببببببببرن الببببببببب الروصببببببببل/

للي بببببببرة/ الثالبببببببث عشبببببببر للربببببببي د/ درابببببببب  سحليليببببببب  فبببببببي رني بببببببو ور بببببببرونو  االربببببببر اإلداري 
 . الرنا ش   في  ارع  ص ح الدين  ربيل.16/12/2014س/ بساري :1322الرر م: 
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/  اآلدابطالببببببببببب الرا بببببببببببسيراعبداهلل عببببببببببدنان تارببببببببببل حببببببببببداد   بببببببببببم السبببببببببباري  /تليبببببببببب   -7
ر فبببببببي الرشبببببببرق االبببببببب ري فبببببببي المببببببببرن شببببببباعاألعنبببببببوان الرببببببببال ا رحنببببببب    ارعببببببب  الروصبببببببل/

/ 57الخببببببببببببببببببارس للي بببببببببببببببببببرة/ الحبببببببببببببببببببادي عشببببببببببببببببببر للربببببببببببببببببببي د  االربببببببببببببببببببر اإلداري الربببببببببببببببببببر م: ر 
 . الرنا ش   في  ارع  ترتوك.9/1/2017بساري :

/  ارع   اآلدابطالب الدتسوراه ا رحرد عبدالتريم احرد النعيري   بم الساري  /تلي   -8
ه/ 567-358العبتري  في الدول  الفاطري   الروصل/ عنوان اطروح  الدتسوراها السنظيرات

 .24/5/2017/ بساري :1498م  االرر اإلداري الرر م: ر 969-1171
/  ارعبببببببب   اآلدابفببببببببراس رحرببببببببد حبببببببببين   بببببببببم السبببببببباري  /تليبببببببب   طالببببببببب الببببببببدتسوراه ا -9

الروصبببببل/ عنبببببوان اطروحببببب  البببببدتسوراها الر رببببب  العارببببب  لحيببببباة  للزىببببباد فبببببي المبببببرن الثببببباني 
 .24/5/2017/ بساري :1399للي رة  االرر اإلداري الرر م: ر 

/  ارعبببببببب   اآلدابطالببببببببب را بببببببببسير ا  صببببببببي فيصببببببببل عببببببببرب   بببببببببم السبببببببباري  /تليبببببببب   -10
ريميببببببا رببببببن الثببببببورة الروصببببببل/ عنببببببوان الربببببببال ا رو ببببببف ببببببب د الشببببببام ورصببببببر وشببببببرال اف

/ 1773م  االرببببببببببببببببببببببر اإلداري الرببببببببببببببببببببببر م: ر 789-749ه/170-132-العبابببببببببببببببببببببببي  
 .20/6/2017بساري :

طالبببببببب  الرا ببببببببسير ا روام رحربببببببد علبببببببي  اببببببببم   ببببببببم السببببببباري  /تليببببببب  السربيببببببب  للعلبببببببوم  -11
االنبببببببباني /  ارعببببببب  الروصبببببببل/ عنبببببببوان الرببببببببال  ا البببببببنظم الراليببببببب  فبببببببي العبببببببراق فبببببببي العصبببببببر 

/ 1843م  االربببببببببببببببببببببببببببر اإلداري الربببببببببببببببببببببببببببر م:   ر 1055-945 ه/447-334 -الببببببببببببببببببببببببببببوييي
 .4/7/2017بساري :

البببببببببدتسوراه انيببببببببب  رحربببببببببد عبببببببببوض الببببببببببدراني   ببببببببببم السببببببببباري  /تليببببببببب  اآلداب /   طالبببببببببب - 12
 ارعببببب  الروصبببببل/ عنبببببوان اطروحببببب  البببببدتسوراها الحيببببباة الدينيببببب  فبببببي افريميبببببا  نبببببوب الصبببببحرام 

/ 2395الرببببببببببببببببر م: ر حسبببببببببببببببب  نيايبببببببببببببببب   المببببببببببببببببرن الخببببببببببببببببارس الي ببببببببببببببببري  االرببببببببببببببببر اإلداري 
 .6/8/2017بساري :

طالبببببببببب البببببببببدتسوراه ارحربببببببببود ربببببببببال اهلل  نببببببببببر   ببببببببببم السببببببببباري  /تليببببببببب  اآلداب /  ارعببببببببب   -13
الروصبببببل/ عنبببببوان اطروحببببب  البببببدتسوراها الحيببببباة الدينيببببب  فبببببي المو ببببباز واررينيبببببا وا ربي بببببان حسببببب  
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 /2470المببببببببببببببببرن الرابببببببببببببببببب  للي بببببببببببببببببرة / العاشبببببببببببببببببر للربببببببببببببببببي د   االربببببببببببببببببر اإلداري الربببببببببببببببببر م: ر 
 .9/8/2017بساري :

طالببببببب الرا بببببببسير اعرببببببر نبيببببببل ابببببببراعيل   بببببببم السبببببباري  /تليبببببب  السربيبببببب  للعلببببببوم االنببببببباني /  -14
 ارعبببب  الروصببببل/ عنببببوان الربببببال  االعفببببو والسبببببار  عنببببد النبببببي رحرداصببببل اهلل عليبببب  وبببببلم  

 .7/9/2017/ بساري :2771في تسب االحاديث والبير  االرر اإلداري الرر م:   ر 
الببببببدتسوراه ازينببببببب بببببببالم صببببببال    بببببببم السبببببباري  /تليبببببب  اآلداب /  ارعبببببب  الروصببببببل/ طالببببببب   -15

عنبببببوان اطروحببببب  البببببدتسوراهاالسرتيب االثنبببببي فبببببي الرشبببببرق االبببببب ري خببببب ل المبببببرنين االول 
  االربببببببر اإلداري -درابببببببب  ساريخيببببببب   -والثببببببباني الي بببببببريين / البببببببباب  والثبببببببارن الري ديبببببببين 

 .20/9/2017/ بساري :2926الرر م: ر 
طالبببببببببب البببببببببدتسوراه ا بببببببببيام حببببببببببن نعرببببببببب    ببببببببببم السببببببببباري  /تليببببببببب  اآلداب /  ارعببببببببب   -16

الروصبببببببل/ عنبببببببوان اطروحببببببب  البببببببدتسوراهارنيل علربببببببام الرببببببببلرين فبببببببي العلبببببببوم العمليببببببب  ربببببببن 
ىببببببببببببب  االرببببببببببببر اإلداري الرببببببببببببر م: 13رنسصببببببببببببف ق -ىببببببببببببب10ىببببببببببببب/ ق7رنسصببببببببببببف ق-ىببببببببببببب4ق
 .11/12/2017/ بساري :3/7/216
 ببببببببببم السببببببببباري  /تليببببببببب  اآلداب /  ارعببببببببب  طالبببببببببب البببببببببدتسوراه اىيبببببببببثم رحربببببببببود يبببببببببونس   -17

الروصبببببببل/ عنبببببببوان اطروحببببببب  البببببببدتسوراهاا الرعطيبببببببات الح ببببببباري  فبببببببي تسببببببباب التاربببببببل فبببببببي 
ىبببببب  االربببببر اإلداري الربببببر م: 628ىبببببب الببببب  300ىبببببب ربببببن 630السببببباري  الببببببن االثيبببببر الرسبببببوف  

 .29/1/2018/ بساري :3/7/351
لسبببببببباري  /تليبببببببب  اآلداب / طالببببببببب الببببببببدتسوراه ااحرببببببببد رحرببببببببد عبببببببببدالتريم البرزن ببببببببي   بببببببببم ا -18

 ارعببببببب  الروصبببببببل/ عنبببببببوان اطروحببببببب  البببببببدتسوراهادور الرببببببببا د فبببببببي الحيببببببباة العارببببببب  لبببببببب د 
م  االرببببببببببر 1262-1128ىببببببببببب /661-522الشببببببببببام فببببببببببي العصببببببببببرين الزنتببببببببببي وااليببببببببببوبي  

 .26/4/2018/ بساري :3/7/486اإلداري الرر م: 
ب /  ارعببببب  الروصبببببل/ طالبببببب  البببببدتسوراه ازينبببببب ببببببالم صبببببال    ببببببم السببببباري  /تليببببب  اآلدا -19

عنببببببوان اطروحبببببب  الببببببدتسوراهاالسرتيب االثنببببببي فببببببي الرشببببببرق االببببببب ري رببببببن الفببببببس  وحسبببببب  
/ 3/7/575  االرببببببر اإلداري الرببببببر م: -دراببببببب  ساريخيبببببب   -نيايبببببب  المببببببرن الراببببببب  الي ببببببري

 .2/7/2018بساري :
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20-  

 :( ب نوان7البحو  المن ور  عدد) -26

االحببببببس ل الر ببببببولي  دراببببببب  فببببببي  نيبببببببابور رببببببن رطلبببببب  المببببببرن الثالببببببث الي ببببببري حسبببببب  -1
 5/6/2014/ بساري /70الرافدين / العدد آداب السعا ب البيابي ، ر ل 

خطبببببببببط نيببببببببببابور فبببببببببي المبببببببببرنين الثالبببببببببث والرابببببببببب  الي بببببببببريين فبببببببببي  بببببببببوم الرصبببببببببادر  -2
/  ارعببببب  ببببببوران ، سببببباري   ببببببول النشببببببر ،  اآلداب/ ر لببببب  الباحبببببث  ، تليببببب  ال  رافيببببب 

 24/7/2016بساري   39ر ماالعدد األول االرر اإلداري الر
م فببببببي الرصبببببببادر الساريخيبببببب  االندلببببببببي  1446-1349ىبببببببب/ 850-750طبببببباعون بببببببن   -3

والر ربيبببببببب   و ثرىببببببببا  علبببببببب   الحرتبببببببب  العلريبببببببب  ، ر لبببببببب  تليبببببببب  السربيبببببببب  للعلببببببببوم اإلنببببببببباني  
 2015/ 21/9، بساري  127ستريت، العدد: 

م  1382-1250ه/784-648الوحبببببببببدة البياببببببببببيي  ببببببببببين دولببببببببب  الرراليبببببببببك البحرييببببببببب  ا -4
م  وسنوُّعيببببببببا، ر لبببببببب  تليبببببببب  1517-1382ه/923-784ودولبببببببب  الرراليببببببببك ال رتبببببببببيي  ا

 21/9/2015،بساري 128السربي  للعلوم اإلنباني  /ستريت،العدد:
رببببببدارس نيبببببببابور فببببببي المببببببرن الخببببببارس للي رة/الحببببببادي عشببببببر للرببببببي د/، ر لبببببب  درابببببببات   -5

 .4/5/2016، بساري : 94 ارع  ب داد/العدد: اآلدابفي الساري  واالثار/تلي  

الررويببببببببات الح بببببببباريي  البببببببببن األجثيببببببببر فببببببببي المببببببببرن الببببببببباب  للي رة/الثالببببببببث عشببببببببر للرببببببببي د -6
ادرابببببب  فبببببي تسببببباب التاربببببل فبببببي السببببباري   ،  ببببببول النشبببببر فبببببي ر لببببب   ارعببببب  دىبببببوك/ بحببببببب 

اني  لبببببببن  ، وبببببببوف ينشببببببر فببببببي العببببببدداالث19/7/2016، بسبببببباري 622االرببببببر اإلداري الرببببببر م: 
2016 . 

ربببببببببارسين المراخانيبببببببب  والبببببببببباراني  للبببببببببيطرة علبببببببب  بببببببببب د ربببببببباورام النيبببببببببر  -7 الصببببببببراع بببببببببين اإلي
 8201 7-6/ بساري / 71داب الرافدين / العددآر ل  م  1004-927ىب/395-315ا

 : (2) ال دد  :الكتس المن ور  -27
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اإلببببببب ري  ببببببب د  يببببببران فببببببي األو ببببباع اإلداريبببببب  واال سصبببببادي  واال سراعيبببببب  ل ربببببارات  -1
المببببببببرنين الثالببببببببث والرابببببببببب  للي رة/الساببببببببب  والعاشبببببببببر للرببببببببي د االوحبببببببببدة والسنببببببببوع ، الطبعببببببببب  

 2015االول / دار ال يدام للنشر والسوزي ، عران، األردن 

البببببببرح ت العلريببببببب  ببببببببين رصبببببببر والرشبببببببرق االبببببببب ري فبببببببي العصبببببببر الررلبببببببوتي االول  -2
الطبعببببببببب  ربببببببببي ديا العلبببببببببوم الشبببببببببرعي  والل ويببببببببب     1382-1250ى بببببببببري /  648-784

 2017االول / دار ال يدام للنشر والسوزي ، عران، األردن 

 المجان الذي عمل بها: -28
/ ر ببببببببببم االرببببببببببر  ع ببببببببببو ل نبببببببببب  السر يببببببببببات العلريبببببببببب  علبببببببببب  ربببببببببببسوى  ارعبببببببببب  دىببببببببببوك -1

 ، ولردة عام عارين.2014/ 11/ 28/ بساري  158اإلداري:
ر ببببببم االرببببببر  ع ببببببو الل نبببببب  العلريبببببب  علبببببب  ربببببببسوى تليبببببب  العلببببببوم والسربيبببببب  فببببببي عمببببببرة/ -2

 23/10/2014، بساري / 2252اإلداري: 
، 2503ر ببببببببم االرببببببببر اإلداري:  رئببببببببيس ل نبببببببب  شببببببببرام التسببببببببب علبببببببب  ربببببببببسوى التليبببببببب  / -3

 18/12/2013بساري : 
، 771ر ببببببببببببم االربببببببببببببر اإلداري: الل نبببببببببببب  االرسحانيبببببببببببب  الدرابببببببببببببات الربببببببببببببائي /ع ببببببببببببوا  -4

 2013/ 12/5بساري :
، 747ر بببببببببببم االربببببببببببر اإلداري: رئبببببببببببيس الل نببببببببببب  االرسحاني ببببببببببب  الدراببببببببببببات  الصبببببببببببباحي / -5

 8/5/2013بساري :
، 807ع ببببببببببببوا الل نبببببببببببب  االرسحانيبببببببببببب  الدرابببببببببببببات الربببببببببببببائي / ر ببببببببببببم االربببببببببببببر اإلداري: -6

 7/5/2015بساري ،
 العلريببببب  الخببببباص برببببب سرر األول لفببببباتولسي العلبببببوم والسربيببببب  فبببببي عمبببببرة/ع بببببو ا الل نببببب   -7

 2013/ 18/3/ بساري 457ر م االرر اإلداري 
رئببببيس ل نبببب   بببببول طبببب ب الدراببببب  الربببببائي  فببببي تليبببب  السربيبببب  األبابببببي  / عمببببرة/ ر ببببم   -8

 29/6/2014/بساري /1135االرر اإلداري:
ر ببببم    السربيبببب  األبابببببي  / عمببببرة/رئببببيس ل نبببب   بببببول طبببب ب الدراببببب  الربببببائي  فببببي تليبببب  -9

 3/9/2015، بساري /1587االرر اإلداري:
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ر بببببببببم االرببببببببببر  رئبببببببببيس الل نببببببببب  االن بببببببببباطي  فبببببببببي تليبببببببببب  العلبببببببببوم والسربيببببببببب  /عمبببببببببرة/   -10
 11/10/2015، بساري /1656اإلداري:

، 305رسحانيبببببببببببب  الدرابببببببببببببات الربببببببببببببائي / ر ببببببببببببم االربببببببببببببر اإلداري/ع ببببببببببببوا الل نبببببببببببب  اإل -11
 .4/5/2014بساري /

 رببببببببب  السبرعبببببببببات والربببببببببباعدات لمبببببببببوات البشبببببببببررت  الرسوا بببببببببدين علببببببببب   رئبببببببببيس ل نببببببببب  -12
، 1136/ ر بببببببببم االربببببببببر اإلداري :لروا يببببببببب  عصبببببببببابات داعبببببببببش االرىابيببببببببب  خطبببببببببوط النبببببببببار

 .3/6/2014بساري /
ر ببببم االرببببر  ع ببببو ل نبببب  رببببن  اللمببببب العلرببببي للرببببدرس الرببببباعد: علببببي عبيببببد شببببتري/ -13

 .30/5/2013/ بساري /907اإلداري: 
ر ببببم االرببببر  فريببببق صبببببري بببببليم/ العلرببببي للرببببدرس الرببببباعد: ع ببببو ل نبببب  رببببن  اللمببببب -14

 .8/4/2014/ بساري /799اإلداري:
ع بببببو ل نببببب  ربببببن  اللمبببببب العلربببببي للسدريببببببي  ببببببم اال سراعيبببببات فبببببي فببببباتولسي العلبببببوم  -15

 12/2/2013/ بساري : 368ر م االرر اإلداري:  والسربي  / عمرة /
     الروبوماصبببببورة الربببببر ة  لبببببدى ر لببببب   ارعببببب  دىبببببوك العلريببببب / سمبببببيم بحبببببثرمبببببوم علربببببي  -16

-3-17بسببببباري : 455عنبببببد الرمريبببببزي فبببببي تساببببببو درر العمبببببود الفريبببببدة  ر بببببم االربببببر االداري:
2017. 

 .لحد االن رئيس الل ن  العلري  في  بم الساري  في تلي  السربي  عمرة -17
-2017رئبببببببيس ل نببببببب  الرنببببببباىل الدراببببببببي  فبببببببي تليببببببب  السربيببببببب  عمبببببببرة للعبببببببام الدراببببببببي  -18

 . 8/11/2017بساري   1917بحبب االرر االداري الرر م  2018
لر روعبببب  رببببن سدريبببببي  بببببم الل بببب  رببببباعد: ع ببببو ل نبببب  رببببن  اللمببببب العلرببببي رببببدرس  -19

 .20/12/2017/ بساري /2277ر م االرر اإلداري:  /عمرة -التردي  في تلي  السربي  
 بببببري االنتليبببببزي رئببببيس ل نبببب  سمببببيم الحميبببببب  ال ارعي اشببببعب  ال ببببودة النوعيببببب   للسدريبببببي  -20

 759بحبببببببببببب االرببببببببببر االداري الرببببببببببر م:  2018 -2017وبببببببببببايولو ي للعببببببببببام الدرابببببببببببي 
 . 2018/ 6/ 4:  بساري 

 :لمترقيتال مميت  تقيم البحو -29
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سميببببببيم بحببببببوث علريبببببب  عببببببدد اث ثبببببب    رربببببببل  رببببببن ل نبببببب  السر يببببببات العلريبببببب  فببببببي تليبببببب   -1
االببببببببسا  الربببببببباعد  ،  االداب  ارعببببببب  الروصبببببببل الغبببببببراض السر يببببببب  العلريببببببب  الببببببب  ررسبببببببب 

 .2018/ 2/7بساري :  160س/ 15بحبب االرر االداري الرر م: 
سميببببيم بحببببوث علريبببب  عببببدد ابببببسو   رربببببل  رببببن ل نبببب  السر يببببات العلريبببب  فببببي تليبببب  االداب   -2

 ارعبببببب  الروصببببببل الغببببببراض السر يبببببب  العلريبببببب  البببببب  ررسببببببب  االبببببببسا  الرببببببباعد  ، بحبببببببب 
 .2018/ 11/7 : بساري 201س/ 15االرر االداري الرر م: 

 كتس  كر وتقدير: -30

فببببببباتولسي العلبببببببوم والسربيببببببب  عمبببببببرة/ ع بببببببو ل نببببببب  السنظيريببببببب  للرببببببب سرر العلربببببببي األول  -1
/ 1014ر ببببببببببببببببببببببم االرببببببببببببببببببببببر اإلداري: /لفبببببببببببببببببببببباتولسي العلببببببببببببببببببببببوم والسربيبببببببببببببببببببببب  عمببببببببببببببببببببببرة/  

 .25/5/2014بساري :
فببببببباتولسي العلبببببببوم والسربيببببببب  عمبببببببرة/ الحصبببببببول علببببببب  الرراسبببببببب األولببببببب  لعرليببببببب  ال بببببببودة  -2

، 769ر بببببببببببببببببببببببم االربببببببببببببببببببببببر اإلداري/ النوعيبببببببببببببببببببببب  علببببببببببببببببببببببب  رببببببببببببببببببببببببسوى الفببببببببببببببببببببببباتولسي /
 .9/5/2013بساري /

فببببببباتولسي العلبببببببوم والسربيببببببب  عمبببببببرة/ الحصبببببببول علببببببب  الرراسبببببببب األولببببببب  لعرليببببببب  ال بببببببودة  -3
، 471ر ببببببببببببببببببببببم االرببببببببببببببببببببببر اإلداري:  النوعيبببببببببببببببببببببب  علبببببببببببببببببببببب  ربببببببببببببببببببببببسوى الفبببببببببببببببببببببباتولسي /

 23/2/2014بساري /
لعرليببببب  ال بببببودة النوعيببببب  علببببب  تليببببب  السربيببببب  عمبببببرة/ الحصبببببول علببببب  الرراسبببببب األولببببب   -4

 .3/1/2017، بساري /28ر م االرر اإلداري:  ربسوى التلي  /
تليببببببب  االداب  ارعببببببب  الروصبببببببل لل يبببببببود الميرببببببب  فبببببببي الرشبببببببارت  فبببببببي رنا شببببببب  طلبببببببب   -5

، 3/7/5309ر بببببببببببببببببببببببببببببببببببم االربببببببببببببببببببببببببببببببببببر اإلداري: الرا ببببببببببببببببببببببببببببببببببببسير والبببببببببببببببببببببببببببببببببببدتسوراه / 
 .15/7/2013بساري /

تليببببببب  االداب  ارعببببببب  الروصبببببببل لل يبببببببود الميرببببببب  فبببببببي الرشبببببببارت  فبببببببي رنا شببببببب  طلبببببببب   -6
، 3/7/7704ر بببببببببببببببببببببببببببببببببببم االربببببببببببببببببببببببببببببببببببر اإلداري: الرا ببببببببببببببببببببببببببببببببببببسير والبببببببببببببببببببببببببببببببببببدتسوراه / 

 .8/10/2013بساري /
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تليببببببب  االداب  ارعببببببب  الروصبببببببل لل يبببببببود الميرببببببب  فبببببببي الرشبببببببارت   -7
ر بببببم االربببببر اإلداري: فبببببي رنا شببببب  طلبببببب  الرا ببببببسير والبببببدتسوراه / 

 .24/9/2013اري /، بس3/7/7147
تليببببببب  االداب  ارعببببببب  الروصبببببببل لل يبببببببود الميرببببببب  فبببببببي الرشبببببببارت   -8

، 3/7/726ر بببببببببببم االربببببببببببر اإلداري: فببببببببببي رنا شببببببببببب  طلببببببببببب  الرا ببببببببببببسير والببببببببببدتسوراه / 
 .13/8/2018بساري /

تدريسووو  فووو  كميوووت التربيوووت االساسووويت عقووور  ومووون  وووم كميوووت التربيوووت عقووور/ -31 
مسووووواا ( والموووووواد التووووو   قسوووووم االجتماعيوووووات ومووووون  وووووم التووووواري  ) صوووووباح +

 درسُتها ه :

 الح ارة . -6
 فلبف  الساري  . -7
 فلبف  واالبس السربوي  . -8
 ساري  العراق الحديث . -9
 الرنا ش  االتاديري  . -10
 ساري  شرق االدن  المديم .  -11
 رنيل البحث العلري .  -12

 .ا في  بم الريا يات في تلي  السربي  االبابي  عمرة رادة فلبف  السربي  والسعليم -13

                                                                        

 

 

1- Assistant Professor Dr. Hussein Ibrahim Mohamed Mustafa                 
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2 - PhD in Philosophy of Islamic History and Civilization (General 

Specialization in Islamic History philosophy / pure Specialization in 

Philosophy of Islamic Civilization) 

3 - Births: 1969 - blood group AB + 

4- Languages that are fluent in: Kurdish and Arabic. 

5 – has very good computer skills. 

6- Number of years of service (14), Date of first appointment / 

administrative order number: 11967, dated 6/9/2004. 

7. Name according to passport HUSSEIN IBRAHIM MOHAMMD/ 4319430 

A / Nineveh: 25/2/2013 

8. University ID number: T-0930 / dated: 26/6/2010. 

9.Address / Duhok / Sheikhan / Information Office - Dohuk / Form No .: 

125106. 

10 - Head of Social sciences department in the Faculty of Basic Education 

/ Aqra _ for four years the date of commencement of the presidency of 

the Department 7/1/2013, the order of appointment officially issued 

according to the university order issued by the University of Dohuk and 

numbered (974) / 2/2013, the date of withdrawal 18/12/2016 according 

to the university order No. 2399. 

11- Teaching as a lecturer for three years (2014-2017) at the Lebanese 

French University in Erbil / Faculty of Education and Languages / 

Department of General Education / Social Branch. 

12 - Bachelor: Mosul University / Faculty of Arts / History Department 

2004-2005 

13-Master degree from the University of Mosul, Faculty of Arts / History 

Department: University Order: 3/11 / 6512 Date: 26/4 / 2008- / Title: 

(Scientific trips between Egypt and the Islamic east in the Mamluk period 

I 648-784 A.H. / 1250-1382 AD)  (Islamic Sciences and Linguistics), under 

the supervision of Assistant Professor Dr.: Ghanem Abdullah Khalaf Al-

Khattabi, and evaluated: Very good high 
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14- Date of admission to PhD: starting: 9/11/2008 according to 

administrative order No. 3/7 / 7565- 2- Date of discussion of the 

doctoral thesis / 24/12/2012 / Obtained a doctorate degree with 

excellent degree / title / (The Administrative, Economic and Social 

Conditions of the Islamic Emirates in the Country Iran in the Third and 

Fourth Centuries A.H. the 9th and 10th Centuries A.D. (Unity and 

Diversity), under the supervision of Prof. Dr. Emaduddin Khalil Omar 

15-Number and date of the university order for the doctorate certificate: 

No. / 3/11/1802 dated 28/1/2013. 

16 - Date of obtaining the scientific title (assistant teacher): no. / 

7/1/830, dated 7/2/2010 

17 - Date of obtaining the scientific title (teacher): No. / 975 / dated 

3/2/1013 

18 - Date of obtaining the scientific title (Assistant Professor) Book No. 

866 on 31/1-2017. 

19- Certificate of teaching methods, by the Training and Development 

Center at the University of Dohuk / Course No .: 90/1/2 -  19-3 / 2015 

20- Member of the university teaching union, Dohuk branch / ID number 

of the teachers union: 018 / Duhok branch / 

21- Member of the Historical Culture Association of Kurdistan / ID No .: 

kHCA-357 dated: 8/6/2010- 

22. Email: d.hussein1969@gmail.com. 

23- Mobile No. : 07701668047 -Assia -07507409910 - korek 

24 - Member of the discussion committee for several Masters and PhD 

students: No. (13) According to the following administrative orders: 

A - Master student (Akram Bilal Mahmoud) Department of History / 

Faculty of Arts / University of Mosul The title of the thesis (Khorasan in 

the Maghol Era 617-740 A.H./ 1219-1339A.D.), administrative order 

number: 3/7/4710 / dated: 13/6/2013. 
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B - Master student (Aws Abdul Jabbar Mohammed) Department of 

History / Faculty of Arts / University of Mosul / Title of the thesis (Sons 

of Qudamah Jerusalem and their role in public life in the Levant to the 

end of the eighth century AH / 14 AD) Administrative Order No. 

3/7/5774, 13/8/2013. 

 c- Master student (Mohammad Ali Ismail) Department of History / 

Faculty of Arts / University of Mosul The Title: (Tabristan and its relations 

with the Abbasid Caliphate: 132-250 A.H. / 749-864 A.D.) Administrative 

Order No. 3/7/5803 dated 14/8/2013. 

D- Master student (Mohamed Elias Awad) Department of History / 

Faculty of Arts / University of Mosul / Thesis Title (Alexandria in the 

Mamluk Period - 648-923 A.H./ 1250-1517 –A.D.  A study in its general 

conditions) Administrative Order No. 3/7/6423, dated : 5/9/2013. 

 E- Master student (Iman Talaat Abdul Razzaq) Department of History / 

Faculty of Arts / Mosul University // Title of the Thesis (The Social, 

Religious and Military Mongols during the 7th and 8th A.H. / 13th and 

14th centuries A.D.) / 2014. Discussion at the University of Kirkuk. 

 F- Master Student (Khosro Jabbar Abdullah) Department of History / 

Faculty of Arts / University of Mosul / Title of the thesis (Book history of 

Sajastan of an unknown author of the seventh century of migration / XIII 

AD / analytical study in its methodology and content) Administrative 

Order No. 1322 / Date: 16 / 12/2014. Discussion at the University of 

Salahaddin Arbil 

I - Master student (Abdullah Adnan Kamel Haddad) Department of 

History / Faculty of Arts / University of Mosul  The Title of the Thesis 

(The plight of poets in the Islamic Orient in the fifth century A.H. / 

eleventh century A.D.) Administrative Order No. R / 57 dated: 9/1/2017. 

Discussion at the University of Kirkuk. 

J-PhD student (Mohammed Abdulkarim Ahmed Al-Naimi) Department of 

History / Faculty of Arts / University of Mosul / Title of doctoral thesis 

(military organizations in the Fatimid state 358-567 AH / 969-1171 A.D.) 

Administrative Order No. R / 1498 / dated: 24/5/2017 . 



24 
 

K-PhD student (Firas Mohammed Hussein) Department of History / 

Faculty of Arts / University of Mosul / Title of the doctoral thesis (general 

features of the life of the ascetic in the second century of migration) 

Administrative Order No. 1399 / dated: 24/5/2017. 

L- Master student (Qusay Faisal Arab) Department of History / Faculty of 

Arts / University of Mosul  The title of the thesis (the attitude of the 

Levant,  Egypt and North Africa towards of the -132-170  /749-789 

Abbasid revolution) Administrative Order No. 1773 / dated: 20/6/2017. 

M-Master student (Rua Mohammed Ali Qassem) Department of History 

/ Faculty of Education for Humanities/ University of Mosul / Title of the 

thesis (financial systems in Iraq in the era of Buwaih - 334-447 AH / 945-

10555 AD) Administrative Order No.: 1843 / dated: 4/7/2017. 

N- PhD (Noha Mohammed Awad Al-Badrani) Department of History / 

Faculty of Arts / University of Mosul / title of doctoral thesis (Religious 

life in sub-Saharan Africa until the end of the fifth century AH) 

Administrative Order No. R 2395 / dated 6/8/2017. 

O-PhD (Mahmoud Mal Allah Qanbar) Department of History / Faculty of 

Arts / Mosul University / Title of the doctoral thesis (Religious life in the 

Caucasus, Armenia and Azerbaijan until the fourth century of migration / 

10th AD) Administrative Order No. R 2470 / dated: 9/8/2017. 

25- Published researches No. (7) 

A - Nishapur from the beginning of the third century AH until the 

occupation of the Mughal - a study in political succession), Journal of 

Manners Mesopotamia / No. 70 / dated 5/6/2014 

B - The plans of Nishapur in the third and fourth centuries A.H. in the 

light of geographical sources / researcher magazine, Faculty of Arts / 

University of Suran, the date of acceptance of publication, the first issue 

administrative order No. (39 on 24/2016 

C-The plague of the year 750-850 AH / 1349-1446 AD in the historical 

sources of Andalusia and Morocco and its impact on the scientific 
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movement), Journal of the Faculty of Education for Humanities, Tikrit, 

No. 127, 21/9/2015 

D-The Political Unit between the Mamluk State of the Sea (648-784 AH / 

1250-1382 AD) and the State of the Mamluk Jurassic Kingdom (784-923 

AH / 1382-1517 AD) and its diversity, Journal of the Faculty of Education 

for Humanities / Tikrit, No. 128, 21/9/2015 

E-Schools of Nishapur in the fifth century of migration / 11th century, 

Journal of studies in history and archeology / Faculty of Arts University 

of Baghdad / Issue: 94, dated: 4/5/2016. 

F-Civilized Merit of Ibn al-Atheer in the seventh century of migration / 

thirteenth century AD 

 (The study of the book of Al Kaml fi AL Tarikh), acceptance of the 

publication in the Journal of the University of Dohuk / according to 

administrative order number: 622, 19/7/2016, and will be published in 

issue (II) For the year 2016. 

G-The conflict between the Karakani and the Samaritan States to control 

the country beyond the river (315-395 AH/ 927-1004 AD) Journal of 

Mesopotamia / No. 71 / dated / 6-8 2017 

26. Published Books: 

A-The Political, Economic and Social Conditions of the Islamic Emirates 

of the Islamic Republic of Iran in the Third and Fourth Centuries AH the 

9th and 10th Centuries AD (Unity and Diversity), First Edition / Dar Al-

Gaida Publishers and Publishing, Amman, Jordan, 2015 

B - Scientific trips between Egypt and the Islamic Levant in the Mamluk 

period I 648-784 AH/ 1250-1382 AD (Islamic and Linguistic Sciences) First 

edition / Dar Al-Gaida for publication and distribution, Amman, Jordan 

2017 

27. Committees where he worked: 
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A member of the committee of scientific promotions at the level of the 

University of Dohuk / administrative order number: 158 / dated 

28/11/2014, for a period of two years. 

B- Member of the Scientific Committee at the level of the Faculty of 

Science and Education in Aqra / Administrative Order Number: 2252, 

dated 23/10/2014 

B- Chairman of the Committee for the purchase of books at the college 

level / administrative order number: 2503, dated: 18/12/2013 

C- Member of the Examination Committee Evening Studies / 

Administrative Order Number: 771, dated: 12/5/2013 

D- Chairman of the exam committee morning studies / administrative 

order number: 747, dated 8/5/2013 

E - member of the examination committee evening studies / 

administrative order number: 807, dated, 7/5/2015 

F-Member of the Scientific Committee for the First Conference of the 

Faculty of Science and Education in Aqra (Administrative Order No. 457 / 

18/3/2013). 

G-Head of the Admission Committee for Evening Students at the College 

of Basic Education / Aqra / Administrative Order Number: 1135 / dated 

29/6/2014 

H-Chairman of the Admission Committee for Evening Students at the 

College of Basic Education / Aqra / Administrative Order No .: 1587 

dated 3/9/2015 

I-Chairman of the Disciplinary Committee at the Faculty of Science and 

Education / Aqra / Administrative Order No .: 1656, dated 11/10/2015 

J-Member of the Examinations Committee Evening Studies / 

Administrative Order Number / 305, dated 4/5/2014. 

K- Chairman of the committee to collect donations and assistance to the 

Peshmerga forces present on the lines of fire to confront the gangs of 

terrorist Daaish / administrative order number: 1136, dated 3/6/2014. 
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L- Member of the committee to award the scientific title of assistant 

teacher: Ali Obaid Shukri / Administrative Order number: 907 / dated 

30/5/2013. 

M-Member of the committee to award the scientific title of assistant 

teacher: Fariq Sabri Salim team / administrative order number: 799 / 

dated 8/4/2014. 

N-Member of the Committee for the award of the scientific title for 

teachers of social department in  faculty of science and education / Aqra 

/ administrative order number: 368 / dated: 12/2/2013 

O-Member of the Research Evaluation Committee of the Journal of the 

University of Duhok / evaluates the research topic (the image of the 

woman at Al-Maqrizi in his book Unique Contracts) No. Administrative 

Order: 455 dated: 17-3-2017 

P- Chairman of the Scientific Committee in the Department of History at 

the Faculty of Education Aqra so far 

28. Acknowledgments: 

A-Faculty of  Science and Education Aqra / Member of the Organizing 

Committee for the First Scientific Conference A / for faculty of  Science 

and Education Aqra / Administrative Order Number: 1014 / dated: 

25/5/2014. 

B – Faculty of  science and education Aqra / get the first rank of quality 

assurance process at the level of faculties / administrative order number 

/ 769, dated 9/5/2013. 

C-Faculty of  science and education Aqra / get the first rank of the 

process of quality at the level of faculties / administrative order number: 

471, dated 23/2/2014 

D. College of Education Aqra / Obtaining the first rank of the quality 

assurance process at the college level / administrative order number: 28, 

dated 3/1/2017. 

29 - Evaluation of Scientific Research. 
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- A- Evaluation of Scientific Research No. (3) Sent by the Committee of 

Scientific Promotions, College of Arts, University of Mosul for the 

purposes of scientific promotion to the rank of assistant professor, 

according to Administrative Order No. 15/160 on 2/7/2018.. 

B- Evaluation of Scientific Research No. (6) Sent by the Committee of 

Scientific Promotions, College of Arts, University of Mosul for the 

purposes of scientific promotion to the rank of assistant professor, 

according to Administrative Order No. 15/201 on 11/7/2018. 

30. Teaching at the Faculty of Basic Education - Aqra and then the 

Faculty of Education Aqra / Department of Social sciences and then 

History (morning + evening) and the materials taught  are: 

A- Civilization. 

B - philosophy of history. 

(C) Philosophy and educational foundations. 

D - the history of modern Iraq. 

C - academic debate. 

H - history of the ancient Near East. 

I - Research Methodology. 

D - The philosophy of education (in the Department of Mathematics in 

the Faculty of Basic Education Aqra) 
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