
 دروٌش ٌوسف حسن علً

  محافظة دهوك– قرٌة هرور برواري باال 1968من موالٌد 

-1993)قسم التارٌخ -  كلٌة االداب–نال شهادة البكالورٌوس من جامعة الموصل  -

1994) 

حصل على شهادة الماجستٌر فً التارٌخ االسالمً من جامعة صالح الدٌن كلٌة االداب  -

االسرة الشهرزورٌة ودورها :عنوان رسالة الماجستٌر )1999 سنة – قسم التارٌخ –

  (م1232-1095/هـ630-489)السٌاسً والحضاري 

 كلٌة االداب سنة –نال شهادة الدكتوراة فً التارٌخ االسالمً من جامعة صالح الدٌن  -

 .بالد هكاري دراسة سٌاسٌة حضارٌة :عنوان االطروحة  (2004)

 عضو جمعٌة الثقافة التارٌخٌة لكردستان اربٌل  -

 كلٌة العلوم االنسانٌة /  جامعة دهوك –ٌعمل حالٌا فً قسم التارٌخ  -

 .14/1/2010حصل على لقب استاذ مساعد فً  -

 أهم البحوث والمقاالت  -

ابو الهٌجاء السمٌن دوره السٌاسً والعسكري فً الدولة االٌوبٌة ،مجلة جامعة دهوك  -1

 (2000)سنة (2)،مجلد 

بالد الزوزان خالل العصر العباسً دراسة فً التارٌخ السٌاسً ،مجلة جامعة دهوك  -2

 (2006)سنة(2)عدد

 (2007)سنة(1)عدد–علم الدٌن الشاتانً ونشاطه السٌاسً،مجلة جامعة دهوك  -3

علم الدٌن الشاتانً حٌاته ودوره الثقافً،مجلة التربٌة والعلم ،كلٌة التربٌة ،جامعة  -4

 (2007)الموصل سنة 

كتاب تارٌخ الملك الظاهر البن شداد مصدر لتارٌخ الكورد ،مجلة جامعة دهوك  -5

 (2009)سنة(2)،عدد

 (2001)سنة(113)االمٌر الكردي  مجاهد الدٌن بزان بن ٌامٌن ،مجلة متٌن عدد -6

 (2001)سنة(117)ابن السالر اول وزٌر كوردي فً الدولة الفاطمٌة ،مجلة متٌن عدد -7

كتاب االعتبار البن منقذ مصدر لدراسة دور الكورد فً الحروب الصلٌبٌة،مجلة متٌن  -8

 ( 1999)سنة(93)،عدد

 (2001)سنة(13)دور الكورد فً الحملة الصلٌبٌة السابعة ،مجلة دهوك للبلدٌة ،عدد -9

 (2001)سنة  (14)هرور وقلعتها ،مجلة دهوك البلدٌة ،عدد -10

 (2002)سنة  (18)تمرد داود الٌهودي فً العمادٌة ،مجلة دهوك ،عدد  -11

 (2002)سنة(19)قرٌة مالطا عبر التارٌخ االسالمً ،مجلة دهوك ،عدد  -12

 (2005)سنة  (26)زاخو عبر التارٌخ االسالمً ،مجلة دهوك ،عدد  -13

 (2005)سنة (27)االدٌرة المسٌحٌة القدٌمة فً بادٌنان ،مجلة دهوك ،عدد  -14

( 28)المدرسون والطالب الكورد فً المدرسة النظامٌة ،مجلة دهوك ،عدد -15

 (2005)سنة

 (2006)سنة  (32)الوزٌر والشاعر بن علً الطنزي،مجلة دهوك ،عدد  -16



 (2007)سنة  (34)قرٌة شمرخ نبذة عن تارٌخها ،مجلة دهوك ،عدد  -17

من علماء بادٌنان شٌخ االسالم علً الهكاري ،مجلة دهوك البلدٌة ،عدد  -18

 (2004)،سنة (24)

قلعة فً محافظة دهوك  (14)كما وٌوجد للباحث مقاالت عدٌدة عن تارٌخ  -19

 .منشورة بالغة الكوردٌة فً مجلة دهوك البلدٌة باالشتراك مع شفان شكري هروري

سنة  (20)القاضً ضٌاء الدٌن الشهرزوري ،مجلة فه زٌن ،دهوك  ،عدد  -20

(2000) 

فً ضوء رواٌات ابن شداد  (هـ659-656)الغزو المغولً للمدن الجزرٌة  -21

( 11)عدد /هدار سلٌم صالح ،مجلة جامعة دهوك . باالشتراك مع م (هـ684ت )الحلبً 

 ( .2015)سنة 

مساهمة المغاربة واالندلسٌٌن فً الحركة العلمٌة ببالد الشام على عهد االٌوبٌٌن  -22

شوكت عارف محمد االتروشً . ،باالشتراك مع د (م1250-1171/هـ567-648)

 (2015)سنة  (3)عدد  /،مجلة افاق فكرٌة 

اسرة ابن ابً زكري الكردٌة ودورها السٌاسً والعسكري خالل العصرٌن  -23

، 3شوكت عارف محمد ،مجلة جامعة زاخو،عدد. االٌوبً والمملوكً ،باالشتراك مع د

 .2015سنة 

ٌؤرخ للتراجم الكردٌة فً كتابه (م1268-665/1203-599)المؤرخ ابو شامة  -24

كرفان . دراسة فً طبٌعة التراجم وعناصرها ،باالشتراك مع د(الذٌل على الروضتٌن)

  (2011)سنة  (1)مجلة جامعة دهوك ،عدد /محمد احمد

هدار سلٌم .كتاب صلة التكملة للحسٌنً مصدرا لتارٌخ الكورد  ،باالشترام مع م -25

 (2015)سنة (2)مجلة جامعة دهوك ،عدد /صالح 


