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 1972المواليد: 

 م2008تدريسي في كلية التربية الجامعة المستنصرية قسم التاريخ منذ سنة 

 

 :الدراسية الشهادات 

  

 م2012في فلسفة التاريخ من الجامعة المستنصرية  دكتوراه 

 م2005ماجستير في التاريخ من معهد التاريخ العربي 

 م2000جامعة بغداد  بكالوريوس 
 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

   حاصل على عدة كتب شكر وتقدير والجوائز العينية 
 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

 القادة  إلعداد دورتان .1

 عدة دورات في الجامعة المستنصرية العراق. .2

 دورة عن فن التفاوض والقانون العراق في معهد المعرفة  3-

 مشارك في العديد من المتمرات داخل العراق. .3
 عدة دورات في مؤسسات المجتمع المدني .4

 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

 العالقات بين االندلس واوربا  تاريخ االندلس وتاريخ عصر الرسالة والخالفة الراشدة

 

 المهني او الجمعيات: االنتساب

 

 وتنسيقية  امتحانيه. عدة لجان 1 لجان 

  رئيس ... رئيس لجنة تدقيقية في القسم 
 
 

 

 المنشورات العلمية

mailto:alsalam1974@uomustansiriyah.edu.iq


 

 االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم(  في مغازي الموريسكيين. .بحوث علمية .1
 .اهل البيت )عليهم السالم( في االستشراق االسباني مارمول كاربخال انموذجا .2
 المنقذ في الفكر الموريسكي حصل على جائزة ذهبية من العتبة العلوية الشريفة. .3
 الصحابي الجليل عثمان بن مضعون )رض( دراسة تاريخية )بحث مشترك (. .4
 وثائق اندلسية دراسة وتحقيق. .5
 غرناطة في كتاب مسالك االبصار في ممالك االمصار للعمري . .6
 روض المعطار في خبر االقطار للحميري .النشاط االقتصادي لألندلس في كتاب ال .7
 المسلمون الموريسكيون في رحلة خورينيمو مونزر الى اسبانيا والبرتغال. .8
9. Datos políticos en el diwan de Yusuf Althalith  

 م(2115هـ )رسالة ماجستير 897هـ / 635اثر الشعر في توثيق االحداث التاريخية في االندلس عصر غرناطة  .11
. عن دار حمثيرا هـ 897هـ / 635التاثير الحضاري المتبادل بين االندلس االسالمية واسبانيا النصرانية عصر غرناطة : مؤلفةكتب  .11

 م2117للطباعاعة  والنشر جمهورية مصر العربية لسنة 

 تطوير المهارات:

 

 Certifications.  Conferences.    Workshops. 

 واالوفيس واالنترنيت  زاستخدام الحاسوب بصورة جيدة وانظمة تشغيل الوندو 

 


