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االعمال العلمٌة و االدارٌة الحالٌة :
 عضو اللجنة العلمٌة لقسم التارٌخ . مسؤول الشؤون العلمٌة و الدراسات العلٌا . مسؤول لجنة منح اللقب العلمً فً الكلٌة .االعمال االدارٌة و العلمٌة السابقة :
 عمل صاحب الترجمة مدٌرا لمكتبة كلٌة االداب سنة -1996 1997م .
 حصل على الماجستٌر فً التارٌخ االسالمً من كلٌة االداب –-قسم التارٌخ جامعة صالح الدٌن  /اربٌل سنة  1999عن رسالته

الموسومة( الملك االشرف موسى بن الملك العادل االٌوبً دوره و
اثره فً الدولة االٌوبٌة ) .
 تسلم وظٌفة مدٌر اعالم جامعة دهوك خالل سنة 2000 بعدها اصبح مدٌرا للمكتبة المركزٌة لجامعة دهوك لمدة سنتٌن . و فً  2002اصبح معاونا لعمٌد كلٌة االداب . و فً سنة  2005حصل على الدكتوراه من قسم التارٌخ بكلٌةاالداب  –-جامعة صالح الدٌن اٌضا عن اطروحته الموسومة (
الكرد فً كتابات المؤرخ ابن االثٌر الجزري – دراسة تحلٌلٌة ) .
 و منذ سنة  2005و لغاٌة  20011كان رئٌسا لقسم التارٌخبكلٌة االداب .
 عمل عضوا و مقررا فً لجنة تالٌف و ترجمة الكتب التابعةلرئاسة جامعة دهوك بٌن الفترة (  2013 –- 2009م ) .
 رئٌس االقسام المسائٌة المشتركة ( التارٌخ  .اللغة الكردٌة  ،اللغةاالنجلٌزٌة ) – كلٌة االداب  -جامعة دهوك  :اقلٌم كردستان -
العراق ) 2014 – 2013 ( .
 كما تراس العدٌد من اللجان االمتحانٌة على صعٌد الدراسات العلٌاو الدراسات االولٌة .
 شارك فً عدة مؤتمرات و مواسم ثقافٌة داخلٌة و خارجٌة من اشهرها فًسنة  2012فً مؤتمر المجتمعات االسالمٌة و نخبها من خالل كتب الطبقات و التراجم
الذي انعقد فً تونس  /المنستٌر خالل  ، 11 / 18 –- 16بدراسة عن ( النخب
العسكرٌة فً المجتمع الشامً من خالل كتاب الذٌل على الروضتٌن ( البً شامة
المقدسً ) .
 و فً سنة  2013شارك صاحب الترجمة فً مؤتمر جٌنوساٌد الكرد فً مدٌنةالسلٌمانٌة خالل شهر نٌسان بدراسة عن ( ابادة الكرد على ٌد المغول من خالل
نصوص ابن االثٌر الجزري ) .
 فضال عن نشره للعدٌد من الدراسات و المقاالت فً المجالت العلمٌة و الثقافٌةالمختلفة داخل االقلٌم و خارجه  .على سبٌل المثال :
 -1الكرد فً رحلة ابن جبٌر
 –- 2ابن بطوطة ٌؤرخ للكرد فً رحلته
 – 3النخب العسكرٌة فً المجتمع الشامً من خالل كتاب الذٌل على الروضتٌن
البً شامة
 – 4ابادة الكرد على ٌد المغول فً القرن السابع الهجري
 – 5الحشاشون و اغتٌال الكفاءات القٌادٌة فً المجتمع االسالمً
 – 6النساء من خالل كتاب التكملة لوفٌات النقلة لزكً الدٌن المنذري
 – 7ابولؤلؤة فٌروز و اغتٌال الخلٌفة عمر بن الخطاب ( رض )
 – 8طبٌعة التراجم الكردٌة فً كتاب الذٌل على الروضتٌن
 – 9المدن الكردٌة من خالل رحلة ناصر خسرو

 – 10االربلٌون فً كتاب اعٌان العصر و اعٌان النصر
 – 11مراسٌم التعزٌة فً الدولة االٌوبٌة (بالد الشام نموذجا )
 -12السلطان توران شاه و عالقته بشجر الدر – دراسة تحلٌلٌة
 -13صورة االربلٌٌن من خالل كتا ب اعٌان العصر و اعوان النصر للصفدي (
مشترك  /قٌد االنجاز )
 -14الحشاشٌن و اغتٌال الكفاءات القٌادٌة فً المجتمع االسالمً ( مشترك  /قٌد
االنجاز )
 -15مراسم التعزٌة فً الدولة االٌوبٌة فً بالد الشام ( قٌد االنجاز )
 -16النساء من خالل كتاب التكملة لوفٌات النقلة للمنذري
 -17صورة السلطان صالح الدٌن االٌوبً فً رحلة ابن جبٌر ( قٌد االنجاز بحث
لمؤتمر سٌرت شهر اٌلول . ) 2016
 كما شارك فً مناقشة العدٌد من رسائل الماجستٌر و الدكتوراه فً جامعاتاالقلٌم  ،و اشرف على عدد من طلبة الدراسات العلٌا  /الماجستٌر .
االختصاص العام ( تارٌخ العصور الوسطى  /الحقبة االسالمٌة ) .
االختصاص الدقٌق  :تارٌخ الدولة االٌوبٌة و المغول.

