
 الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب

 أ.م. د.انيسة حممد جاسم االسـم واللقب العلمي  

 التاريخ االسالمي/عباسي التخصص العام والدقيق

 اليوجد الربيـد اإلليكرتوني 

عنوان رسالة املاجستري وأطروحة 

 الدكتوراه

*رسالة املاجستري رعاية اخللفاء  

-231علماء العباسيني للعلم وال

 هـ333

*اطروحة الدكتوراه رعاية 

اخللفاء العباسيني للعلم والعلماء 

 هـ333-656

والة البحرين خالل العصور -1 عنوان البحوث العلمية املنشورة
االسالمية/عثمان بن ابي العاص،ضمن 

 1001موسوعة تاريخ البحرين لعام 

 

مقال بعنوان قصيدة في رثاء سيد -1
سادة االشراف العدد الشهداء في مجلة ال

 االول   

واردت ونفقات بيت المال في الخالفة -3



في كتابه  العباسية من خالل ابن الجوزي 
ك واالمم مجلة و المنتظم في تاريخ المل

 1002مركز احياء التراث للعام 

السيدة زبيدة وانجازاتها في الخالفة -4
م 1011العباسية مجلة االستاذ للعام 

 151العدد 

بن عثمان الزيادي ومروياته الحسن  -1
دراسات  مجلة  -عن بني العباس

،بغداد بيت الحكمةتاريخية تصدر عن 
 30/1011العدد

الخليفة الظاهر بأمر هللا مجلة كلية -5
 22/1011ع االداب

اثر الخلفاء العباسيين في تشجيع -1
العلماء المسلمين على التأليف في 

مجلة المؤرخ ميادين العلم والمعرفة  
 16/1011ربي،عالع

دور علماء اسيوط في الحركة  -6
الفكرية في العصر المملوكي بحث 
مشترك،نشر في مجلة دراسات في 

،لسنة 54التاريخ واالثار ،ملحق العدد 
1011 

 

*السيرة النبوية من خالل كتاب تاريخ  عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة



الدولة العربية من ظهور االسالم الى 
-االموية ليوليوس فلهوزن نهاية الدولة 
  1015طبع ونشر عام  -دراسة نقدية

 

 كتاب26 كتب الشكر والتقدير

  املناصب اإلدارية اليت تقلدها

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت 

 العلمية والفرق االستشارية

 عضو احتاد املؤرخني العرب 

عضو يف جلان عدة يف قسم 

التاريخ كلية االداب جامعة 

 بغداد

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة 

 الدراسات العليا

3 

 21 العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 

 

D.anish Mohammed Jassim Name and academic Title 

Islamic history / Abbasi Specialization (Major & Minor) 



 Email 

 *Master's thesis patronage 

of the Abbasid caliphs of 

science and scientists 132-

334h 

 *Doctoral thesis patronage 

of the Abbasid caliphs of 

science and scientists 334-

656h 

Titles of MA thesis & Ph.D 

dissertation 

2- olah Bahrain through the 

ages of Islamic / Osman bin 

Abi al-Aas, within the 

Encyclopedia of the history 

of Bahrain 2001 

  

1- article titled poem lament 

the master of martyrs in the 

Journal of gentlemen 

overseeing the first issue 

3- and I wanted the money 

Titles of Published Research  



and the expenses of the 

house in the Abbasid 

Caliphate by Ibn al-regular in 

his book in the history of 

kings and nations Journal of 

the Heritage Revival in 2009 

3 . Ms. Zubaida and 

achievements in the Journal 

of the Abbasid Caliphate, a 

professor of the year 2011 

the number 156 

6 . El Hassan bin Osman Ziadi 

Mroyate for brown Alabas- 

Journal of Historical Studies 

published by the House of 

Wisdom, Baghdad, number 

30/2011 

5- Caliph Az-Zahir Journal of 

the Faculty of Arts G 99/2012 

6- effect of the Abbasid 

caliphs in encouraging 



Muslim scholars on the 

authorship in the fields of 

science and knowledge 

magazine Arab historian, GS 

67/2011 

7 . Assiut role of scientists in 

the intellectual movement in 

the Mamluk era, joint 

research, published in the 

Journal of Studies in History 

and Archaeology 0.54 

extension number, for the 

year 2016 

* Biography of the Prophet 

through the book History of 

the Arab State of the advent 

of Islam to the end of the 

Umayyad dynasty of Julius 

Vlhozn-study Nkadih- printed 

and published in 2015 

* Girls Abbasid caliphs 

marching and status in the 

Abbasid era printed and 

Titles of Published Books 

(Authored &Translated Books) 



published in 2016 

16 Letters of Appreciation & 

Recognition. 

 Professional Experience 

Member of the Union of 

Arab Historians 

Member of several 

committees in the 

Department of History, 

Faculty of Arts, University of 

Baghdad 

Membership (Journals, 

Scientific committees, etc.) 

4 Total Number of Supervised 

Graduate Students.  

21 Total Number of Graduate 

Examining Committees. 

 

 

 

 


