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 اآلدابالسيرة العلمية لتدريسي كلية 

 أ . د زكيه حسن ابراهيم  االسم واللقب العلمي

 تاريخ اسالمي / عباسي التخصص العام والدقيق

 Falah_ali67@yahoo.com البريد االلكتروني

المؤرخ البغدادي ابن الفوطي وكتابه  رسالة الماجستير
 اآلدابتلخيص مجمع 

المؤرخ ابو سعد السمعاني وكتابه   اطروحة الدكتوراه
 االنساب

 32   عنوان البحوث العلمية المنشورة 

المؤرخ البغدادي ابن الفوطي في  -1 عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة
      وزارة الثقافة  اآلدابكتابه تلخيص مجمع 

3112 . 
المؤرخ ابو سعد السمعاني وكتابه -3

 . 3112االنساب ديوان الوقف السني 
 23      كتب الشكر والتقدير   

 يوجد ال المناصب االدارية التي تقلدها

 ذكر العضوية في هيئات تحرير 
 المجالت العلمية والفرق االستشارية
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 المنشورةعنوان البحوث 

 السنة محل النشر    عنوان البحث             ت
 1991 بغداد –اآلداب  اسد ابن الفرات ودوره السياسي واالداري  1

دمحم السالمي سيرته ورواياته في ادب االمالء   2
 واالستمالء

 1991 المستنصرية–المعلمين 

–التربية –ديالى  ابن الفتى النهرواني سيرته ومؤلفاته 3
 المستنصرية

1991 

 1991 / بغداد آداب ال زهر  واثرهم في الطب العربي واالوربي 4

 1999 بغداد-االجتماعية  العلوم رباط الزوزني واثره في الحياه العامة 5

-1999 بغداد–العلوم االجتماعية  3ق  – 2ق  -1التمريض في االسالم ق  6
2222 

التيمي سيرته قوام السنة وناصر  الدين ابو القاسم  7
 ومؤلفاته

 2222 التربية ابن رشد–االستاذ 

 2222 التربية ابن رشد–االستاذ  مدينة النهروان خططها واشهر من نسب اليها 1

 2222 بغداد– اآلداب محدث العراق ابو بكر االنصاري سيرته ومؤلفاته 9

الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان سيرته وجهاده في   12
 الكوفة

 2223 التربية–ديالى 

 2222 التربية ابن رشد–االستاذ  المؤرخ النسابة ابن القيسراني سيرته ومؤلفاته 11
التنظيمات االجتماعية والعسكرية لديوان الجند في  12

 العراق
 2223 بغداد–العلوم االجتماعية 

مسند العراق والعصر والدنيا ابو بكر دمحم االنصاري  13
الصفوة دراسات في التاريخ سيرته ورواياته في صفوة 

 واالثار

 2224 التاريخ واالثار
 

 2224 العلوم االجتماعية بغداد المؤرخ العراقي ابن االثير وموارده في كتاب  اسد الغابة 14

المؤرخ  توماس كاراليل واراءه في السيرة النبوية في  15
  2ج– 1كتابه االبطال ج

 2224 تربية ابن رشد–االستاذ 

المؤرخ ابن القيسراني ومنهجه في كتابه االنساب المتفقه  16
 2ق– 1ق

 2225 المستنصرية–التربية  
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 2225  بغداد– اآلداب القدس في شعر العماد االصبهاني 17

السيوطي وموارده عن الخالفة الراشدة في كتاب تاريخ  11
 الخلفاء

–الدراسات التاريخية 
 المستنصرية

2221 

 2226  بغداد– اآلداب على القدس في العصر العباسيالزالزل واثرها  19

التدوين التاريخي لكتب االنساب واالخبار في واسط من  22
 -دراسات في التاريخ واالثار ه 7ق – 2ق

 2221  بغداد-آداب

 2221 آداب/ بغداد دمحم بن ناصر السالمي محدث العراق  21

في  رسائل وكتب االمام علي عليه السالم كما وردت 22
 كتاب وقعة صفين للمنقري 

 2213 التاريخ واالثار

 2215 االثار والتاريخ الحوار والتسامح مع غير المسلمين 23

 2211 مجلة آداب بغداد نجم الدين الطوخي سيرته ومؤلفاته  24

 2213 مجلة آداب بغداد الطبيب ابن التلميذ البغدادي سيرته ومؤلفاته  25
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 الشكر والتقدير كتب

 السنة                     المانحة الجهة                          الشكر كتاب            ت

                  1993                 الكوفة    – اآلدابعمادة كلية               شكر وتقدير             1
 1994           جامعة بغداد–مركز تطوير طرائق التدريس        شكر وتقدير            2
   1996                   بغداد- اآلدابعمادة كلية                شكر وتقدير           3
 2222                   بغداد– اآلدابعمادة كلية                شكر وتقدير           4
 2222                   بغداد- اآلدابعمادة كلية                        شكر            5
 2223                   بغداد- اآلدابعمادة كلية                شكر وتقدير           6
 2225                   بغداد- اآلدابعمادة كلية                شكر             7
    2222                   بغداد– واآلثاريينجمعية المؤرخين         تقديريةشهادة           1
 2221           رئاسة جامعة تكريت واتحاد المؤرخين العرب      شهادة تقديرية          9

 2222           بغداد-االمانة العامة التحاد المؤرخين العرب     شهادة تقديرية         12
 2222                           رئاسة جامعة تكريت             شهادة تقديرية         11
 2229                   جامعة البصرة–عمادة كلية التربية       شكر وتقدير          12
 2212                  المستنصرية–عمادة كلية التربية       شهادة تقديرية         13

 2212                           بغداد- اآلدابعمادة كلية       شهاده تقديرية        13 
 2211دائرة البحث والتطوير / وزارة التعليم العالي             شكر وتقدير                 14
 2212الكوفة                                   آداب       شكر وتقدير                  15
 19/7/2212                              الكوفة  آداب      شكر وتقدير                 -16
  2213     بغداد                               آداب   شكر وتقدير                    -17
  2214  رئاسة جامعة بغداد                               شكر وتقدير                 -11
  2214بغداد                                    آداب     شكر وتقدير                  -19
  2214الكوفة                                  آداب     شكر وتقدير                  -22
  2215تربية / واسط                                      شكر وتقدير                 -21
  2215الكوفة                                  آداب    شكر وتقدير                   -22
  2215بغداد                                   آداب     شكر وتقدير                  -23
  2215تربية ديالى                                         وتقدير         شكر        -24
  2216            ذي قار                     آداب       وتقدير          شكر      -25
  2216 تربية واسط                                      وتقدير          شكر         -26
 2216  / بغداد                           آدابر          وتقدي شكر      -27
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  2216/ بغداد                              آدابر         وتقدي شكر      -21
  2216 / بغداد                              آدابر         وتقدي شكر     -29
 2216                        / بغداد        آدابر        وتقدي شكر     -32
 2216  / الكوفة                             آدابر        وتقدي شكر     -31
 2216   ر        مكتب رئيس الوزراء                       وتقدي شكر    -32
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 اللجان المؤقتة والدائمية

  2211                 لجنة استالل قسم التاريخ  -1
  2211                 لجنة استالل قسم التاريخ  -2
  2213                              لجنة علمية  -3
             2214                        لجنة دراسات العليا -4
 2216                 لجنة استالل قسم التاريخ  -5
  2216             لجنة دليل الرسائل واالطاريح  -6
  2216                              علمية  لجنة -7
  2216              لجنة تهيئة المناهج الدراسية  -1
  2216                  لجنة االمتحان التنافسي  -9

  2216                 لجنة استالل قسم التاريخ  -12
  2216                 التاريخ قسم استالل لجنة -11
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 :في المجالت والترقيات وتقويم الرسائل واالطاريح الخبرات العلمية  

    2225                            1مجلة تربية ديالى عدد البحوث        -1
    2226                            1بغداد عدد البحوث  آدابمجلة        -2
  2226                                الكوفة رسالة ماجستير  آداب       -3
  2226               جهاز االشراف والتقويم العلمي رسالة ماجستير        -4
  2226                                   1/ بغداد بحث  آدابمجلة        -5
  2229          ترقية  3كلية العلوم االسالمية الموصل عدد البحوث        -6
  2229                       ترقية 3المستنصرية عدد البحوث  آداب       -7
  2212                        تربية ابن رشد بغداد اطروحة دكتوراه         -1
  2212                      جهاز االشراف والتقويم رسالة ماجستير         -9

  2211                          المجمع العلمي العراقي تقييم كتاب  -12
  2211                     بحث  تقييم العراقي العلمي المجمعمجلة  -11
  2211                    ترقية  2تربية للبنات الكوفة عدد البحوث  -12
  2211                    تربية ابن رشد بغداد تقييم اطروحة دكتوراه -13
  2211                     ترقية  3المستنصرية عدد البحوث  آداب -14
  2211                       3م بحوث عدد يالتقني تقيهيئة التعليم  -15
         2211                       بحوث ترقية  4المستنصرية تقييم  آداب    -16
 2212      بحوث ترقية                    3قييم تجامعة الموصل  -17
  2212                                الكوفة رسالة ماجستير  آداب -11
  2212                     ترقية  1المستنصرية عدد البحوث  آداب -19
  2212                     ترقية  4المستنصرية عدد البحوث  آداب -22
  2212                        ترقية  1تربية ابن رشد عدد البحوث  -21
     2212                    ترقية  2المستنصرية عدد البحوث  آداب -22
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  2212                ترقية  1تربية االساسية ديالى عدد البحوث  -23
  2213           1مجلة دراسات في التاريخ واالثار عدد البحوث  -24
      2213                ترقية 3الجامعة العراقية عدد البحوث  آداب -25
 2213                             الكوفة اطروحة دكتوراه  آداب -26
    2213                         العلمي العراقي تقييم كتابالمجمع  -27
  2213                          ترقية 1تربية ابن رشد تقييم بحث  -21
     2213                               1ذي قار بحث  آدابمجلة  -29
    2213                         1دراسات في التاريخ واالثار عدد  -32
     2213                           2ذي قار بحث ترقية عدد آداب -31
  2214         ر                       يتربية واسط رسالة ماجست -32
  2214بحوث ترقية                        3تربية الجامعة العراقية  -33
  2214اداب الكوفة رسالة ماجستير                                -34
  2214                                   1بغداد عدد  مجلة اداب -35
  2214بحوث ترقية                             3الجامعة العراقية  -36
  2214ترقية                                1جامعة الموصل بحث  -37
  2214     تربية ابن رشد اطروحة دكتوراه                          -31
  2214    ترقية               1جامعة العراقية بحث تربية للبنات ال -39
  2214        ترقية                   1تربية جامعة كركوك بحث  -42
  2214        ترقية           1تربية للبنات الجامعة العراقية بحث  -41
  2214     بحوث ترقية                           4تربية ابن رشد  -42
  2214      بحث ترقية                        1تربية المستنصرية  -43
  2215     بحوث ترقية                           4تربية ابن رشد  -44
  2215      بحث                               1بغداد  آدابمجلة  -45
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  2215      تربية للبنات بغداد اطروحة دكتوراه                      -46
  2215      بحث                               1بغداد  آدابمجلة  -47
  2215     بحث ترقية                               1تربية سامراء  -41
  2215     بحوث ترقية                              3تربية كركوك  -49
  2215                                   1تربية للبنات الكوفة بحث  -52
  2215       ترقية                2لجامعة العراقية بحث عدد تربية ا -51
  2215      بحث                               1بغداد  آدابمجلة  -52
  2215        بحث               1مجلة دراسات في التاريخ واالثار  -53
  2215       بحث                              1بغداد  آدابمجلة  -54
  2215                               2 عدد بحث بغداد للبنات تربية -55
 2215                               ترقية بحوث 4 القادسية جامعة -56
    2216        بحث                             1مجلة آداب بغداد      -57
  2216                     بحث 1 واالثار التاريخ في دراسات مجلة -51
  2216                                        1بحث  اآلدابمجلة  -59
 2216                     بحث 1 واالثار التاريخ في دراسات مجلة -62
     2216                                   1مجلة اداب بغداد بحث  -61
  2216         ترقية                 2جامعة ذي قار بحوث عدد  -62
  2216    تربية ابن رشد اطروحة دكتوراه                          -63
   2216   تربية المستنصرية اطروحة دكتوراه                       -64
  2216   ترقية                       2جامعة كركوك بحوث عدد  -65
 2216    جهاز االشراف والتقويم رسالة ماجستير                  -66
  2216    ترقية                       3بار بحوث عدد جامعة االن -67
  2216    اداب الكوفة اطروحة دكتوراه                             -61
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  2216     ترقية      5الكلية االسالمية الجامعة النجف بحوث عدد  -69
  2216                     بحث 1 واالثار التاريخ في دراسات جلةم -72
  2216    ترقية                 2الجامعة العراقية بحوث عدد  آداب -71
       2216                     بحث 1 واالثار التاريخ في دراسات جلةم -72
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 .فيها شارك التي العلمية والندوات المؤتمرات: سادسا   

  المشاركة نوع     أنعقادها مكان         السنــة             العنوان         ت  

 بحث  اآلداب - الكوفة جامعة     1992                رواياته الثوري  سفيان1 
    للواقدي المغازي  كتاب في    

 بحث  اآلداب – الكوفة جامعة  1993           العبسي اليمان بن حذيفة 2
 وجهاده سيرته

 بحث  التربية -  المستنصرية  1993          كتب في الحلة تجارة 3
 االجانب الرحاله

 بحث  ديالى– التربية   المستنصرية     1997               النهرواني الفتى ابن4
 ومؤلفاته سيرته

 بحث ديالى– التربية– المستنصرية     1991              دمحم العراق محدث5
 السالمي ناصر بن

 بحث             تكريت جامعة          2221            مؤلفات في القدس 6
 االصفهاني

 بحث        اآلداب– بغداد جامعة    2222    كاراليل توماس المستشرق 7
 النبوية السيرة في واراءه

 بحث         اآلداب– بغداد جامعة   2229   في ودورهم منعه ال 1
        االسالمية العربية الدولة

 بحث         التربية– المستنصرية     2212           جامع مسجد عمارة 
  الكبير البصرة

 بحث        بغداد– التراث احياء مركز   1993        الساعي ابن روايات12
   مجمع تلخيص كتاب في

  اآلداب
 بحث       بغداد– التراث احياء مركز     1994       السالمة ناصر بن دمحم11

  العراق محدث
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 بحث رشد ابن تربية– بغداد جامعة    2222الفضل       ابو النسابة المؤرخ12
  المقدسي طاهر بن دمحم 

 بحث رشد ابن تربية– بغداد جامعة   2223        زياد بن ربيع الصحابي13
     واالداري  العسكري  ودوره سيرته

 بحث        اآلداب– بغداد جامعة         1991      بين الدبلوماسية العالقات14
  ه132- ه1من والصين العرب 

 بحث       بغداد- التراث احياء مركز    1997      االندلسي وافد بن الطبيب15
  العربي الطب في ومأثره

 بحث          بغداد- التراث احياء مركز     1996        خططها النهروان مدينة16
  اليها نسب من واشهر 

 مؤتمر   كلية اآلداب / بغداد                  2213الطبيب بن صاعد          -17
 البغدادي سيرته ومؤلفاته

 ندوة   المستنصرية/ تربية االساسية            2215الجوانب االجتماعية في   -11
 ( حياة الرسول )

 ندوة            /  بغداد           آداب       2215الحوار والتسامح مع      -19
 غير المسلمين

 ندوة    / بغداد                     آداب         2216التعليم في العراق       -22
 ندوة       جمعية التعاون الخيرية                 2216البيئة في التراث        -21

 العربي االسالمي 
 االسالمية/ماليزيا     مؤتمر دوليجامعة العلوم         2216فهارس المخطوطات   -22

 المصورة في المجمع 
 العلمي العراقي 
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 ييدات المشاركة والحضور وورش العمل :أت

      24/1/2216       ورشة عمل جامعة سنسناني االمريكية                 -1
 2/2216/ 29     االديان          حلقة نقاشية االسبوع العلمي للوئام بين  -2
     12/5/2216     ورشة عمل في قسم التاريخ                             -3
  31/3/2216                                    ندوة السجناء السياسيين -4
  11/4/2216    ندوة علمية آداب بغداد                                  -5
  4/2216/ 21          ندوة علمية الواقع السكاني آداب بغداد             -6
  32/5/2216   مؤتمر االبادة الجماعية آداب بغداد                      -7

 


