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 خالصة اخلدمة والضرية الذاتية

 

  (دكتور بزوفيضور) موصى مصطفى ابزاهيم. د: االصم 

  م 1957موصن / سمار: حمن وتاريخ الوالدة . 

 07504582547: موبائن 

 ئيمين :mosaawab@uod.ac 

 

  واملهام االداريةالتحصين العممي: 

 1982-1981كلٌة االداب،قسم التارٌخ للعام الدراسً -جامعة الموصل-بكالورٌوس اداب فً التارٌخ الحدٌث 

 . م 21/6/1982 فً 3/11/1868بموجب االمر الجامعً المرقم 

  ماجستٌر آداب فً التارٌخ االسالمً السٌاسً والحضاري، جامعة صالح الدٌن،كلٌة االداب،قسم التارٌخ سنة

 . م 14/12/1989 فً 3/2/17160بموجب االمر الجامعً المرقم 1989

  ًقسم التارٌخ ،كلٌة االداب،جامعة صالح الدٌن، (العالقات الدولٌة)دكتوراه فلسفة اداب فً التارٌخ االسالم

 . م 26/4/1997 فً 3/2/2005 م بموجب االمر الجامعً المرقم 1997سنة 

 بوظٌفة معاون مالحظ ثم مدٌرا 1983كلٌة االداب سنة ، (اربٌل)تعٌٌن وانتداب فً جامعة صالح الدٌن 

 .لالدارة والذاتٌة

  4/2/14385على مالك قسم التارٌخ بموجب االمر الجامعً المرقم ،كلٌة االداب،تعٌن فً جامعة صالح الدٌن 

 فً 7/30/1261بموجب االمر االداري المرقم  (مدرس مساعد) م ، وباشر بوظٌفته بلقب 24/12/1990فً 

 . م 25/12/1990
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 7/57/4018بموجب االمر االداري المرقم - جامعة صالح الدٌن- عمل مقررا لقسم التارٌخ فً كلٌة االداب 

 .4/2/3972 م بموجب االمر االداري 16/12/1993ولغاٌة   م16/10/1991فً 

  عمل فً لجنة اعادة النظر فً سجالت الطلبة المعادٌن للدراسة والمقبولٌن فً كلٌة االداب جامعة صالح

 23/12/1992 فً 7/15/4617 م بموجب االمر االداري المرقم 1993-1992للعام الدراسً  (أربٌل)الدٌن 

 .م 

 عمل فً رئاسة وعضوٌة اللجان االمتحانٌة ولجان االعتراضات للدراسات االولٌة  والدراسات العلٌا كثٌرا 

  شارك فً دورة تطوٌر طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعً التً اقامتها وحدة التعلٌم المستمر والتدرٌب

 . م28/9/1992 فً 4/6/4562حسب كتابها المرقم  (اربٌل)جامعة صالح الدٌن/ الجامعً فً كلٌة التربٌة 

  م والصادر من رئاسة 10/5/1994 فً 1/1/630حسب االمر االداري المرقم  (مدرس)تم الترقٌه الى مرتبة 

 . م 25/12/1997واعتبارا من  (اربٌل)جامعة صالح الدٌن

  بموجب االمر االداري المرقم 1994-1993للعام الدراسً  (الدكتوراه)تم قبوله فً الدراسات العلٌا 

 . م 16/11/1993 فً 3/2/6224 م المستند الى االمر الجامعً المرقم 20/11/1993 فً 3/2/3438

  لم ٌنفك عن عمله كتدرٌسً فً قسم التارٌخ حسب تعلٌمات الدراسات العلٌا الجدٌدة فً الجامعات العراقٌة. 

  والصادر من /3/6 فً 4/2/2857منح قدم لمدة سنة واحدة لغرض الترفٌع بموجب االمر الجامعً المرقم

 . لحصوله على شهادة الدكتوراه 1997 (اربٌل)رئاسة جامعة صالح الدٌن 

 عمل معاونا لعمٌد كلٌة االداب للشؤون العلمٌة والدرسات العلٌا ، جامعة دهوك. 

 ًجامعة دهوك/ عمل رئٌسا للجنة منح اللقب العلم 

  جامعة دهوك/ عمل مقررا للجنة الترقٌات المركزٌة. 

  جامعة دهوك / ممثل كلٌة االداب فً لجنة الترقٌات المركزٌة. 

  عضو لجنة االشراف على مؤتمر تطوٌر الدراسات العلٌا فً أربٌل بموجب االمر الجامعً الصادر من رئاسة

 . جامعة دهوك9/5/2007 فً 7/1/2293جامعة دهوك  

  م والصادر 9/3/2004 فً 7/1/3336بموجب االمر االداري المرقم  (استاذ مساعد)تم الترقٌة الى مرتبة 

 .من رئاسة جامعة دهوك

 رئٌس لقسم التارٌخ فً كلٌة االداب ، جامعة دهوك. 



3 

 

  فً 4285 بموجب االمر الجامعً المرقم 14/6/2011اعتبارا من  (بروفٌسور)تم الترقٌة الى مرتبة استاذ 

 . والصادر من رئاسة جامعة دهوك2011/ 11/6

  جامعة دهوك بموجب النظام الجدٌد والتً كانت تتكون سابقا / تولى منصب عمادة فاكلتً العلوم االنسانٌة

فً ان  (كلٌة االدارة واالقتصاد، كلٌة القانون و مركز االبحاث العلمٌة والدراسات الكردٌة ، كلٌة االداب )من 

والمستند على االمر . 8/11/2011 فً 7285 بموجب االمر الجامعً المرقم 8/11/2010واحد واعتبارا من 

رئاسة ) والمستند الى االمر الصادر من رئاسة مجلس الوزراء 8/11/2010 فً 990/الوزاري المرقم ن

 .7/11/2010 فً 2817المرقم  (الدٌوان

 2013-2012جامعة دهوك للعام الدراسً / رئٌس لجنة قبول الطلبة فً فاكولتً العلوم االنسانٌة.  

  ًعضو لجنة المقابلة والترشٌح للمتقدمٌن لمنصب عمادة فاكولتً العلوم التربوٌة فً عقرة، وعمادة فاكولت

 من رئاسة 25/6/2011 الصادر 4667بموجب االمر الجامعً المرقم  (جامعة دهوك)القانون واالدارة 

 .جامعة دهوك

  بموجب االمر االداري (سكول االدارة و االقتصاد )رئٌس المكتب االستشاري فً فاكولتً العلوم االنسانٌة ،

 .27/4/2011 الصادر فً 1/10/581المرقم 

  ًم بموجب االمر 2013-2012عضو لجنة متابعة الجداول و سٌر الدراسة فً جامعة دهوك للعام الدراس

 .30/9/2013 فً 7956الجامعً الصادر من رئاسة جامعة دهوك المرقم 

  (أربٌل)م1992من مؤسسً جمعٌة المؤرخٌن الكورد سنة. 

  14/3/1990 فً 866جامعة الدول العربٌة بموجب الهوٌة المرقمة / عضو فً اتحاد المؤرخٌن العرب 

  (.اربٌل)التً تصدرها جمعٌة الثقافة التارٌخٌة لكوردستان  (التارٌخ= مَيزوو)عضو هٌئة التحرٌر لمجلة 

  بموجب االمر الجامعً الصادر من رئاسة  (السلٌمانٌة/أكادٌمً كوردستان)عضو لجنة االعتراف بمجلة

 .7/1/2013 قً 90جامعة دهوك المرقم 

  من قبل الحزب الدٌمقراطً الكردستانً على  (2014)ترشح للمجلس الوطنً العراقً فً دورته الثالثة سنة

 (.25)تسلسل  (243)قائمة التحالف الكردستانً فً نٌنوى رقم القائمة 
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 : النتاجات واجلهود العممية 

 :الكتيب

  دار سبٌرٌز  ( م1261- 1127/  هـ 600 - 521)سنجار دراسة فً تارٌخها السٌاسً والحضاري من ،

 . م 2005، دهوك ، 

  1236/  هـ 658 – 634)السنوات االخٌرة من حٌاة دولة الكورد االٌوبٌة فً مصر وبالد الشام – 

 . م 2007دراسة فً العالقات الدولٌة فً العصر االسالمً الوسٌط ، وزارة الثقافة ، اربٌل، ( م 1260

  لمؤلف مجهول ،جامعة  (تارٌخ دولة االكراد) (تارٌخ دولة االكراد واالتراك)دراسة وتحقٌق

 .م 2010دهوك،

 

 :االحباث املنشورة 

منشور فً مجلة -م1246-1231/هـ644-629عالقات المللك الصالح نجم الدٌن اٌوب مع الخوارزمٌة - 1

 .م1,2007،العدد 14المجلد –كلٌة التربٌة جامعة الموصل –التربٌة والعلم 

 –،مجلة جامعةكوٌه (تارٌخ دولة االكراد)منهج المؤلف المجهول فً تارٌخ دولة االكراد واالتراك- 2

 .م2010، سنة 14العدد

، 13منهج ابن شاهنشاه التارٌخً فً كتابه مضمار الحقائق وسر الخالئق ، مجلة جامعة دهوك ، المجلد ،

 .م2010، السنة 2العدد،

 :االبحاث المقبولة للنشر 

– (أربٌل) جامعة صالح الدٌن– بدر الدٌن السنجاري بحث القً فً الندوة العلمٌة لكلٌة االداب 1

 7/10/1992 فً 163/أ/م،ومقبول للنشر فً مجلة زانكو صالح الدٌن بموجب كتابها المرقم ر1992نٌسان،
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 سٌرته وحٌاته ، بحث  القً فً المؤتمر العلمً –الملك المظفر تقً الدٌن  عمر ابن شاهنشاه االٌوبً - 2

( 3)العدد  (5) ، وتم قبولها للنشر فً ماحق مجلد زانكو مجلد 1993الثانً لجامعة صالح الدٌن ، اذار 

 . م4/3/1993فً  (185)بموجب كتابها المرقم 

الخوارزمٌة عامل قوة ام عنصر ضعف فً بالد الشام واقلٌم الجزٌرة ، مقبول للنشر فً مجلة كلٌة -  3

 . 5/1/2001االداب ، جامعة عمر المختار ،لٌبٌا فً 

 مقبول النشر فً مجلة االداب والعلوم ، المرج، قار ٌونس ، لٌبٌا حسب كتابها ذي –تقٌم تقوٌم البلدان - 4

 .17/2/2002 فً 19العدد 

م تعود الى قوة الصلٌبٌٌن ام الى 1099-1098/ هـ 492- 91هل كان نجاح الحملة الصلٌبٌة االولى - 5

ضعف المسلمٌن ، مقبول لنشر فً مجلة االداب والعلوم ، المرج ، قار ٌونس ، لٌبٌا حسب كتابها ذي العدد 

  .17/7/2002 فً 173
  :االحباث املنحشة 

 هـ  589-570عصر الملك الناصر السلطان صالح الدٌن االٌوبً )قتل االسرى فً الحروب الصلٌبٌة -1

 (منجز).م2013سوف ٌنتهً العمل به فً نهاٌة العام الدراسً . (1174-1193     /

 (منجز) (دراسة تحلٌلٌة )بدرخان بك مؤهالت القٌادة واالخطاء االستراتجٌة  -2

 

 :كتابة العديد من االحباث واملقاالت يف اجملالت والصحف منها

  باللغة الكروٌة1992، اذار ،46قاسم امٌن وجه كردي مشرق ، جرٌدة الشعب ، العدد  -1

 .م2006 ،154الفساد االداري اراء ومواقف ، جرٌدة االهالً العدد  -2

 .م2005،تشرٌن االول ،28اغنٌة لها قصة ،مجلد دهوك ، العدد -3

 .م2005، كانون االول 29كورد منطقة زمار بٌن االمس والٌوم ، مجلة دهوك ،العدد  -4

التارٌخ ، =التعرٌف بتارٌخ دولة االكراد واالتراك الجزء الخاص بتارٌخ دولة االكراد ، مجلة مٌزو  -5

 م ، اربٌل11/2009العدد 

 .م2006، 145دهوك المدٌنة والمحافظة مجلد متٌن ،العدد  -6
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صفحة من تارٌخ الدكتاتورٌة االسود بحق الكورد فً ناحٌتً زمار وربٌعة التابعتٌن لمحافظة نٌنوى  -7

 .م1993، 11، مجلة سه رهلدان ، العدد 

 . ، اربٌل 1993، 2التعرٌب وحقوق االنسان ، نشرة حقوق االنسان ، العدد  -8

 .العدٌد من المقابالت التلفزٌونٌة واالذاعٌة -9

 ٍةرماسةكا كَيه يا مومو طتايَيً صاىكويَى بؤ كؤظاس و 14/6/2012 ثَييج شةمب 965ٍزماس / ئةظشو  -10
 .سورىامةياٌ دىظيظني

مقابلة مع جرٌدة وار حول فصل اربعة طلبة لدراسة الماجستٌر فً قسم اللغة االنكلٌزٌة  -11

 . (2011-2010) للعام الدراسً
 .2012ى جشيا ثاش 14 جاس شةمب 746واس رماسة 

 شةسَى ثَيشنةسطةي دري داعش و طةدةمَيً 2014ى تةباخ 24 ئَيك شةمب 1185واس رماسة  -12

ئةمشيكا ٍةسدةو لبةس مة ىابيت ودظَيت خوة راليَى طياطي و  )ثشتةظاىييا وةالتَيً سؤرئاظا بؤ ٍةسَينَى 
 .طةسباصيظة سَيكبَيخني

 . وةسصى سؤشيبريى دساية بةس سةخية2007-5-7دووشةمة  (90)رماسة / خوَييذىي ليرباَل  -13
 .5/4/2015 ئَيكشةمب 1618ئةظشو ٍزماس  -14
 ئرياٌ ل ٍةمبةس كوسداٌ كاستةكا فشاسَى ية ياٌ 5/5/2015 طَي شةمب 1637ٍزماس / ئةظشو  -15

 طياطةتا ساكشتيَى ية؟
ىَيشيً  ( تةٍشاٌ–قه  )كوىطشَي ىيظذةولةتى يَى ئَيكَى كلتؤسَى ٍةظجشك دىاظبةسا ئرياٌ و عرياقَى دا  -16

 .و تايبةمتةىذى
 سَيكخظتيا ٍَيضَيً ثَيشنةسطةى دَى بيتة 2015 كاىووىا مةصٌ 22 ثَييج شةمب 1257واس رماسة  -17

 .كشياس ياٌ ري خةوىةكا ديية توسكيا و ئرياٌ ىاخواصٌ مة ٍَيضةكا سَيكخظتى ٍةبيت
 114 كوسدطتاٌ دَى ثشكذاسيَى د ظيظتةظالةكا 2015ى طوالٌ 25 دوشةمب 1335واس رماسة  -18

 .طالييا شاىؤيَى دا كةت
ٍةس دةمَى لظاىذىةكا تريوسي ل جيَاىَى ثةيذا دبيت   ,2016\4\5,  طَى شةمب 1851واس رماسة  -19

 . دةطتَى طعوديَى  تَيذاية 
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 :االشرتاك يف املواصم الثقافية والندواة واملمتقيات الفكزية

بدر الدٌن السنجاري سٌرته )الندوة العلمٌة لكلٌة االداب، جامعة صالح الدٌن ، اربٌل عنوان البحث   -1

 .(م1992وحٌاته ،نٌسان 

 .م2007رئٌس اللجنة التحضٌرٌة للموسم الثقافً لكلٌة االداب ، جامعة دهوك ،نٌسان ،  -2

، عنوان البحث  (مدٌنة العمادٌة مركز الحضارة االنسانٌة)الملتقى التارٌخً حول العمادٌة تحت شعار  -3

 .م2007اٌلول ،  (م1931العمادٌة فً رحلة علً سٌدو الكورانً سنة )

-5من  (االثار ارث انسانً المحافظه علٌها واجب وطنً )عضوا اللجنة التحضٌرٌة لورشة العمل بعنوان  -4

 .م فً جامعة دهوك ، فاكولتً العلوم االنسانٌة بالتعاون مع مدٌرٌة اثار دهوك 5/2012 /7

مستقبل )المشاركة فً الملتقى الفكري الذي اقامته وزارة الثقافة بالتعاون مع حامعة دهوك تحت شعار  -5

عنوان البحث آفاق ، م12/2011 /17 -15اعتبارا من  (المنطقة فً ضوء المتغٌرات السٌاسٌة الجدٌدة 

 .(القومٌة ، الدٌنٌة ، المذهبٌة ، فً المنطقة  العراق نموذجأ )العالقة بٌن المكونات االجتماعٌة 

 ، 28-27نحو بناء السالم فً العراق ،ورشة عمل ، جامعة دٌبول االمرٌكٌة ، كلٌة القانون ، اربٌل ، -6

 .م2011شباط 

المشاركة فً دورة تطوٌرٌة خاصة فً اللغة االنكلٌزٌة لبعض اعضاء هٌئة التدرٌس فً جامعة دهوك  -7

 .م11/2/2012ولمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

 Staff Development Training for Medium Level Leaders ofالمشاركة فً دورة  -8

University in Kurdistan  

الصادر من 23/7/2012 فً 5843بموجب االمر الجامعً المرقم  (DAD)فً المانٌا من قبل منظمة 

 .جامعة دهوك
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، التً (المؤسسات الرائدة فً الجامعة كمنظمات متعلمة )المشاركة فً ورشة عمل تحت عنوان . 9

-16، فً المركز الثقافً لجامعة دهوك، خالل ٌومٌن  Bergstraesserالمانٌا / نظمتها معهد ارنولد 

 .م17/11/2011

التً نظمتها جامعة دٌبول االمرٌكٌة،  (نحو بناء السالم فً العراق)المشاركة فً ورشة عمل بعنوان . 10

 .م28/2/2011-27فً اربٌل خالل ٌومٌن .Depaul University / College of Law /كلٌة  القانون

 IREXالتً اقامتها فً أربٌل منظمةULP) برامج ترابط الجامعات)المشاركة فً ورشة عمل بعنوان . 11

 .15/10/2011-14االمرٌكٌة خالل ٌومً 

، التً اقامتها جامعة دهوك (تطوٌر التعلٌم اساس لتطور المجتمع)المشاركة فً ورشة عمل بعنوان . 12

 .م8/12/2011فً المركز الثقافً الجامعً، خالل ٌوم 

 Bridge)المشاركة فً دورة التطوٌر االداري فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التً اقامتها جامعة . 13

water state University) فً 6428 بموجب االمر الجامعً الصادر من جامعة دهوك المرقم 

4/8/2013. 

 (اهمٌة موقع اقلٌم كوردستان فً التحالف الدولً ضد االرهاب)المشاركة فً ورشة عمل بعنوان . 14

 فً المركز الثقافً االجتماعً 06/11/2014الذي اقامته مركز الدراسات الكردٌة ٌوم الخمٌس المصادف 

  ( االسباب والنتائج 2014اب / ماساة شنكال و زمار)فً جامعة دهوك و كان عنوان السمٌنار 

 

 :املؤمتزات العممية احملمية والدولية اليت اشرتك فيها

الملك المظفر تقً الدٌن عمر ابن )المؤتمر العلمً االول  لجامعة صالح الدٌن ، اربٌل عنوان البحث  -1

 .م1993اذار  (شاهٌنشاه االٌوبً سٌرته وحٌاته 

 (دهوك المدٌنة والمحافظة )مؤتمر كردستان االول لعلوم الحٌاة ، جامعة دهوك ، عنوان البحث  -2

 .م2006حزٌران ،

كركوك )، عنوان البحث (كركوك بٌن ظلم التارٌخ وهموم الٌوم )المؤتمر الخاص بكركوك تحت شعار  -3

، ونشر ضمن 2005،السلٌمانٌة ، اٌلول (دراسة وتوصٌات،الواقع الدٌموغرافً بٌن االمس والٌوم 

 . م 2006وقائع المؤتمر فً 
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مدٌنة ، بحث مقبول فً المؤتمر الخامس عشر لالتحاد العام لالثارٌٌن العرب فً المملكة المغربٌة  -4

الكتابات والنقوش والزخارف والرسوم على االثار )م، عنوان البحث 2012وجدة ، فً تشرٌن االول ،

 . (االتابكٌة فً اقلٌم كردستان العراق ، مدٌنة سنجار نموذجا 

 19-17االشتراك فً مخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافٌة فً المتوسط ، جامعة منوبة ، فً  -5

موقف العلماء من الحكام فً كتب التراجم )فً مدٌنة سوسه ، تونس ، عنوان البحث ، م11/2012/

 .(والطبقات ، الشٌخ عز الدٌن بن عبد السالم نموذجا 

الذي ٌنظمه المركز الوطنً للبحوث  (طرق االٌمان)المشاركة فً المؤتمر الدولً التاسع المرسوم ب  -6

 كانون االول 21-18فً عصور ما قبل التارٌخ وعلم االنسان والتارٌخ، بقسنطٌنة فً الجزائر من 

دور الصوفٌة فً  )، عنوان البحث (التصوف وفقه التحرٌر)الموضوع لهذه الدورة . 2012سنة

 .(م1260-1174هـ، 658-570)الحروب الصلبٌة فً بالد الشام خالل  فترة حكم الدولة االٌوبٌة 

 -1187- هـ 589-570وقف السلطان صالح الدٌن االٌوبً فً القدس ) قبول البحث المرسوم  -7

االوقاف االسالمٌة والمسٌحٌة )تحت شعار ( بٌت المقدس االسالمً الدولً الرابع)فً مؤتمر  (م1193

 .فلسطٌن/ فً رام هللا (م6/6/2013-5هـ ،1434 رجب 26-27فً القدس تحت االحتالل االسرائٌلً 

العلوم ، الفن ، التارٌخ ، الغة، الثقافة )المؤتمر الدولى االول لتراث المشترك بٌن اٌران والعراق  -8

من )عنوان البحث . م 2015 اذار 7-5 طهران للفترة –فً قم   (العرفان والفلسفة، االدٌان ، والفنون 

 مرقد 2014/ 4/8العراق التً تم ازالتها من قبل داعش فً / المراقد االسالمٌة فً اقلٌم كوردستان 

 .الست زٌنب فً سنجار دراسة تحلٌلٌة للنقوش والزخارف و الكتابات الواردة علٌها 

 

 

  ًقام بالتدرٌس ف: 

  م 1990-1989للفترة  (بغداد) الكلٌة العسكرٌة االولى –االكادٌمٌة العسكرٌة. 

  1987-1983الحبانٌة ، / القوة الجوٌة العراقٌة. 

  م16/10/1997-25/12/1990 قسم التارٌخ  – كلٌة االداب – (اربٌل)جامعة صالح الدٌن. 

  م 2003-1997 (البٌضاء ، لٌبٌا  ) قسم التارٌخ – كلٌة االداب والتربٌة –جامعة عمر المختار. 

  ًم ولحد االن 2003 قسم التارٌخ– كلٌة االداب – جامعة دهوك –حالٌا استاذ التارٌخ االسالم. 
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 تدرٌس الدراسات االولٌة والعلٌا. 

  (الماجستٌر والدكتوراه)العمل كخبٌر ومشرف ومناقش للرسائل العلمٌة.  

 

 

 

 

 

 

 :(الماجستٌر)االشراف على الرسائل العلمٌة

 

 السنة               الكلٌة/الجامعة                      عنوان الرسالة                             اسم الطالب

 2005االداب            /احمد صالح احمد           السلطانة شجر الدرواالٌوبٌٌن                  دهوك  -1

                                فً مصر دراسة سٌاسٌة

 1257-1249/هـ647-655                              

 

 2007االداب             /عثمان عبد الكرٌم عمر    االمٌر والمؤرخ ابن شاهنشاه االٌوبً          دهوك  -2

 م دراسة1220-1171/هـ567-617                                    

                                    منهجٌة فٌما تبقى من كتابه مضمار

                                         الحقائق  وسر الخالئق                          

 :مناقشة رسائل الماجستٌر

 السنة               الكلٌة/الجامعة                      عنوان الرسالة                             اسم الطالب

 2004االداب             /لوالف مصطفى سلٌم                 القضاء فً مصر والشام             دهوك  -1

                                               فً العصراالٌوبً

 م1250-1174/هـ570-648                                            
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 2004االداب      /    دهوك 13-12/هـ7-6سٌبان حسن علً                حصن كٌفا فً القرنٌن  -2
                                                دراسة فً تارٌخها السٌاسً 

                                                والحضاري
 

 2005االداب           /ادرٌس محمد حسن             همدان من الفتح االسالمً الى              دهوك  -3
                                            سقوطها بٌد المغول 

 م1221-642/هـ22-618                                             

 

 2006االداب      /مصطفى احمد محمد             شرفخان البدلٌسً ومنهجه التارٌخً            دهوك  -4
                                          من خالل كتابه شرفنامه

 
 2008االداب   /الٌاس احمد كرٌم             الدور السٌاسً والحضاري للهذبانٌٌن         صالح الدٌن  -5

                                          فً الدولة االٌوبٌة فً مصر وبالد الشام
 م1250-1174/هـ570-648                                         

 
 2008االداب     /خانزاد احمد                     عالقة الدولة الفاطمٌة بالكورد              صالح الدٌن  -6

 
 2009االداب      /قادر محمد محمد                كوردستان فً منتصف فً القرن          صالح الدٌن  -7

 الثانً العشر المٌالدي/                                       السادس الهجري
 (باللغة الكردٌة)                                       دراسه فً التارٌخ السٌاسً 

 
 2003تربٌه       / مهدي صالح فرحان           الملك المعظم عٌسى االٌوبً                   الموصل  -8

                                           وحكمه لدمشق 
 م1227-1195/هـ592-624                                          

 2011االداب               /  عبدالعزٌز محمدعلً   الكورد المهرانٌة ودورهم السٌاسً           دهوككاروان -9
 ( م13-12ه،7-6)                      والحضاري خالل القرنٌن                

 
 

   2014ثةروةردة / ثةتزوس توديبود و نوسينةوةى مَيذووى شاالوى يةكةمى خاجى   كوية كوران عبدهللا حمه علً       -10
 (ز1099-1096/ك488-492     )

   2015                           (باللغة الكردٌة)التارٌخ الصالحً مصدرا للتارٌخ االٌوبً         حلٌمة محمد حسن -11

                                             جامعة دهوك فاكولتي العلوم االنسانية قسم التاريخ
 

 
 

 :مناقشة اطروحات الدكتورا 
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   السنة                     الكلٌة/ الجامعة                عنوان االطروحة                   اسم الطالب

 2005االداب            /كرفان محمد احمد                الكرد فً كتابات المؤرخ            صالح الدٌن  -1

                                          ابن االثٌر الجزري

 2007العلوم االجتماعٌة         /أكو برهان محمد                 التجارة والنظم المالٌة فً         كوٌة  -2

                                          كردستان من القرن 

 م13-10/هـ 4-7                                          

 2008العلوم االنسانٌة      /صالح كانبً اسماعٌل           التعذٌب فً العصرٌن االموي     السلٌمانٌة -3

 /هـ232-41                                         والعباسً االول 

 م 661-846                                         

 2009االداب                    /فرهاد حاجً عبوش            المقرٌزي وكتاباته عن الكرد         دهوك  -4

                                         دراسة تحلٌلٌة 

 2010االداب            /مقداد حسٌن طه                السفراء ابان حكم الدولة االٌوبٌة     صالح الدٌن  -5

 م1250-1171/هـ567-648                                       

 2011العلوم االنسانٌة       / مهدي صالح فرحان         االٌوبٌون فً كتابات المؤرخٌٌن        السلٌمانٌة6

 .                                   السرٌان دراسة تحلٌلٌة نقدٌة مقارنة

  2014العلوم االنسانٌة  / سٌبان حسن علً  رسوم دار السلطنة االٌوبٌة فً مصر   دهوك-7

  (م1250-1172/هـ570-648      )

 

 متوسط جٌد جٌد جدا امتٌاز اللغات

    √ الكوردٌة

    √ العربٌة

  √   االنكلٌزٌة
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 :شكز وتقديز 

 

تم التكرٌم من قبل شخص الرئٌس مسعود البارزانً بمناسبة الحصول على شهادة دكتورا فلسفة فً االداب  -1

 . 1997\7\7بتارٌخ 

 فً 7/35/1793 جامعة صالح الدٌن بموجب كتابها المرقم –شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة االداب  -2

 . للجهود المبذولة واالداء المتمٌز فً اللجنة االمتحانٌة 22/6/1992

 فً 4/2/3972 جامعة صالح الدٌن بموجب كتابها المرقم –شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة االداب  -3

 . للجهود المبذولة واالداء المتمٌز فً العمل كمقرر لقسم التارٌخ 16/12/1993

 للجهود 30/4/1992 فً 1/1/2012شكر وتقدٌر من رئاسة جامعة صالح الدٌن بموجب كتابها المرقم  -4

  .1993 –المبذولة والتمٌز فً المؤتمر العلمً الثانً التً عقدتها الجامعة فً اذار 

شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة دهوك لالخالص والتفانً فً أداء الواجب، والقٌام بالمسؤلٌة بشكل  -5

 .12/4/2012 فً 2663متمٌزبموجب االمر الجامعً المرقم 
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شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  للجهد المتمٌز فً الملتقى الفكري الذي اقامته  -6

 فً 3183بموجب الكتاب المرقم 17/12/2011-15وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة دهوك فً 

12/2/2012. 

 للتعاون 12/2011 /7 فً 7/54/1595دهوك بموجب االمر / شكر وتقدٌر من عمادة المعهد التقنً االداري -7

 .الجٌد معهم خالل التدرٌب الصٌفً

دهوك للجهوك المبذولة فً احٌاء ذكرى / شكر وتقدٌر من المدٌرٌة العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلٌن -8

 فً 1731جرٌمة عملٌات االنفال ضد الشعب الكوردي لالهتمام بالقضاٌا القومٌة بموجب كتابها المرقم 

22/4/2012 . 

تقدٌرا لدوره  (جامعة الدول العربٌة)وسام المؤرخ العربً من اتحاد المؤرخٌن العرب تم التكرٌم بنٌل  -9

 الموافق للخامس والعشرٌن من 289المتمٌز والمبدع فً خدمة التارٌخ والتراث بموجب الشهادة ذات الرقم 

 . مٌالدٌة 2014شهر تشرٌن االول سنة 

 

 

 

 


