الســـيـرة العلميــة لتدريسيّ كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي

أ.م.د .صباح خابط عزيز سعيد

التخصص العام والدقيق

التاريخ اإلسالمي  /التاريخ األندلسي

البريـد اإلليكتروني

sabah.khabut@gmail.com

عنوان رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه

رسالة الماجستير  :النشاط االقتصادي في
األندلس في عهد الخالفة 316-422هـ /
 /928-1031م .
أطروحة الدكتوراه  :األحوال اإلجتماعية
واالقتصادية ألعيان األندلس في عهدي
األمارة الخالفة 244-831هـ -577/
8338م .

عنوان البحوث العلمية المنشورة

1الجوانب االقتصادية لألندلس من خاللكتاب معجم البلدان لياقوت الحموي
(ت626هـ).
2النقود األندلسية منذ الفتح وحتى سقوطالخالفة 92-422هـ
3وصف األندلس من خالل مخطوطةصور األقاليم للبلخي (ت322هـ).
4صورة األندلس في كتاب أحسن التقاسيمفي معرفة األقاليم للمقدسي(ت بعد 378هـ
وقبل 381هـ).
5الفكر الجغرافي للزهري ودوره في

إبراز المعالم التاريخية لألندلس من خالل
كتابه المعروف بـ "الجغرافيا" .
6إشكالية وفاة دمحم بن عبد المنعم الحميريصاحب كتاب الروض المعطار في خبر
األقطار.
7نشاط العيون والطالئع في األندلسخالل عصري األمارة والخالفة138-
422هـ.
8العلوم النقلية والعقلية في األندلسوأثرها في أوربا خالل (- 301
500هـ/913-1106م).
-9نشأة الدولة اليعفرية في اليمن
 -83نقود دولة المرابطين 728-212هـ.
 -88زوجة هوالكو دوقوز خان ودورها
في الحملة الثانية على المشرق اإلسالمي .
عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة

األندلس  :النشاط االقتصادي في عهد
الخالفة 316-422هـ/755-1031م
األحوال االجتماعية واالقتصادية في
عهدي األمارة والخالفة 3م

كتب الشكر والتقدير

 60كتاب شكر وتقدير  /على مستوى
وزير ورئيس جامعة وعميد ومن هو
بدرجته

المناصب اإلدارية التي تقلدها

1مقرر الدراسات األولية في قسم التاريخ2010-2013م
2مدير شعبة الدراسات العليا في كليةاآلداب 2007م .
3مقرر الدراسات العليا 2016م -في قسمالتاريخ مستمرا لغاية اآلن

ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية

ال يوجد

والفرق االستشارية
العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 6فقط

العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات
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Dr.sabah khabut Azeez saeed

Name and academic Titles

ASSISTANT Prof.

)Specialization (Major & Minor

sabah.khabut@gmail.com

Email
Titles of MA thesis & Ph.D
dissertation
Titles of Published Research
Titles of Published Books (Authored
)&Translated Books

60

& Letters of Appreciation

Recognition.
Professional Experience
Membership (Journals, Scientific

No More

committees, etc.)
Total Number of Supervised

6

Graduate Students.
Total Number of Graduate
Examining Committees.
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