الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق

عباس عبد الستار عبد القادر/استاذ
مشرق اسالمي/استشراق

الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

Abbasabd344@gmial.com
القدس عشية الغزو الصلييب
دراسات املستشرق بارتولد عن املشرق االسالمي

عنوان البحوث العلمية املنشورة

عني جالوت بني مؤرخي الدولة اململوكية والدولة
االيلخانية
القدس يف العصر الفاطمي
حادثة اترار وتداعياتها على العامل االسالمي
االستشراق الروسي وأثرة يف دراسة التاريخ العربي
االسالمي
مفهوم احلضارة عند املستشرق غوستاف لوبون
االمساعلية النزارية ونهاية وجودهم يف ايران
احداث الغزو املغولي للعامل االسالمي من املنظور
االستشراقي
املرأه بني االسالم والغرب
التحالف الصلييب املغولي ضد العامل االسالمي

اسباب احلروب الصليبية بني املصادر العربية
والالتينية
نظريات علم االجتماع ودراسة التاريخ االجتماعي,
العراق عهد املغول امنوذجا

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

السياسة اخلارجية والداخلية للدوله االيلخانية عهد
آباقا خان
استشراق

احلروب

الصليبية

بني

املعاصرين

واحملدثني
العرف املغولي وانعكاساته على اجملتمع العراقي
املستشرقون وصناع القرار و الرأي العام يف الغرب
من احلروب الصليبية اىل ما بعد احلرب الباردة

عدد كتب الشكر والتقدير

81
العماده81
اجلامعة2
الوزارة 2

املناصب اإلدارية اليت تقلدها

مقرر الدراسات العليا ,كلية الرتبية
للبنات

مدير حترير جملة كلية الرتبية للبنات
ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية
والفرق االستشارية
7 العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا
22

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

Name and academic Title

College of Arts professor

Specialization (Major & Minor)

Islamic East -Orientalism

Email

Abbasabd344@gmial
Jerusalem during the crusader invasion

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

The orientalist v.v bartolds studies on the
Islamic East

The Battle of Ain jalut in vie of the mamluk and
Ilkhand Historians
Jerusalem during Fatimid period

Titles of Published Research

Utrar epicode and its effects upon the Islamic
world
The Russian Orintalism and its influence on
studding of the history of Islamic Arabs
The meaning of civilization and bases to the

oriental Gustav Lebon
Ismailia Nzari and Their Presence in Iran
Events Mongol invasion of Islamic world from
the Orientalist perspective
The crusade-Mongol alliance against the Islamic
world
Woman between Islam and west
The reasons for the crusades
between Arabic and Latin sources
Sociology Theories and their function to study
History ,Iraq society during the reign of Mongol
a sample
Internal and external policy of the state Ilkhanid
era Abaqa Khan
Orientalism Crusades between contemporary

Titles of Published Books (Authored
&Translated Books)

and modern
Custom Mongols and its impact on Iraqi society

Orientalists and decision makers and public
opinion in the west, from the crusades to the
post cold war

18
Letters of Appreciation & Recognition.

Faculty Deanship 14
Presidency University 2
Ministry 2
Rapporteur of Graduate Studies

Professional Experience

Magazine editor woman college of
Education Director

Membership

(Journals,

Scientific

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate

7

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.

20

