
 

 الديخة الحاتية 

 

 

 

 

 سشان صادق جؽاد كاظػ الدعجي :  االسػ الخباعي -

    1795-5-1:  تاريخ الؽالدة -

  9117تاريخ الحرؽل عمييا:                  الجكتؽراة الذيادة:        -

)عالقات تاريخ الجولة العثسانية التخرص الجقيق:   تاريخ حجيث      :التخرص العام -
 اوربية ( -عثسانية

 9115تاريخ الحرؽل عميو :   استاذ مداعج         المقب العمسي:   -

 سشة  11 عجد سشؽات الخجمة في التعميػ العالي:  -

 ال يؽجج عجد سشؽات الخجمة خارج التعميػ العالي:  -

 alsadisinan7@qmail.com البخيج االلكتخوني:  -

 كمية االداب  –جامعة بغجاد لبكمؽريؽس: الجية السانحة لمذيادة ا -

 كمية االداب  –جامعة بغجاد  الجية السانحة لذيادة الساجدتيخ:  -

 



 كمية االداب  –جامعة االنبار الجية السانحة لذيادة الجكتؽراه:  -

-1887مؽقف جسعية االتحاد والتخقي مؼ الحخكة الرييؽنية عشؽان رسالة الساجدتيخ:  -
1711  

 1819 -1987سياسة روسيا وفخندا تجاه الجولة العثسانية عشؽان اطخوحة الجكتؽراه:  -

 

 

 الؽظائف التي شغميا : -

 الى –الفتخة مؼ  مكان العسل الؽظيفة ت
 9191-9111 كمية التخبية لمعمؽم االندانية  تجريدي 1
 9119 -9111 رئاسة جامعة ديالى  مجيخ امؼ الجامعة  2
 9191 كمية العمؽم االسالمية  تجريدي  3
4    
5    
6    
 

 الجامعات او السعاىج التي درس فييا -

 مالحعات الى –الفتخة مؼ  الجية )الجامعة )الكمية(/ السعيج( ت
كمية التخبية لمعمؽم  - جامعة ديالى 1

 االندانية 
9111- 9191  

  9191 كمية العمؽم االسالمية  –جامعة ديالى  2
3    
 

 



 

 السؽاضيع الجراسية التي قام بتجريديا -

 الدشة الجراسية السادة القدػ الكمية الجامعة ت
التخبية لمعمؽم  ديالى  1

 االندانية 
تاريخ اوربى في  التاريخ 

العرؽر 
 والؽسطى

9111-9119 

التخبية لمعمؽم  ديالى 2
 االندانية

تاريخ الؽطؼ  التاريخ 
 العخبي الحجيث 

9119-9118 

التخبية لمعمؽم  ديالى 3
 االندانية

تاريخ العخاق  التاريخ 
 الحجيث 

9118-9117 

التخبية لمعمؽم  ديالى 4
 االندانية

تاريخ الؽطؼ  التاريخ
 العخبي الحجيث

9117- 9111 

التخبية لمعمؽم  ديالى 5
 االندانية

تاريخ الؽطؼ  التاريخ
 العخبي الحجيث

9111-9111 

التخبية لمعمؽم  ديالى 6
 االندانية

 9119 -9111 عالػ معاصخ  التاريخ

التخبية لمعمؽم  ديالى 7
 االندانية

تاريخ العخاق  الجغخافية 
 الحجيث 

9119-9112 

التخبية لمعمؽم  ديالى  8
 االندانية

تاريخ اوربا  التاريخ 
 الحجيث 

9112-9111 

التخبية لمعمؽم  ديالى 7
 االندانية

تاريخ العخاق  التاريخ 
 الحجيث

9111- 9115 

التخبية لمعمؽم  ديالى  11
 االندانية

تاريخ الؽطؼ  التاريخ 
 العخبي الحجيث 

9115-9111 

التخبية لمعمؽم  ديالى 11
 االندانية

العمؽم الشفدية 
 والتخبؽية 

 - 9111 حقؽق االندان 
9119 

التخبية لمعمؽم  ديالى   19
 االندانية

العمؽم الشفدية 
 والتخبؽية

 9118-9119 حقؽق االندان



التخبية لمعمؽم  ديالى  12
 االندانية 

العمؽم الشفدية 
 والتخبؽية

 9117 -9118 حقؽق االندان

التخبية لمعمؽم  ديالى  11
 االندانية

تاريخ الؽطؼ  التاريخ 
 العخبي الحجيث

9117- 9191  

كمية العمؽم  ديالى  15
 االسالمية 

 9191 -9191 الديخة الشبؽية  عمؽم القخان 

العمؽم كمية  ديالى 11
 االسالمية

 9199 -9191 الديخة الشبؽية عمؽم القخان

 

 السؽاضيع الجراسية التي قام بتطؽيخىا او ساىػ في تطؽيخىا -

 الدشة الجراسية السادة القدػ الكمية الجامعة ت
     ال يؽجج  1
      
      
      
 

 

 

 مشاقذة الخسائل واالطاريح -

 نؽع السشاقذة الدشة الجراسية العجد القدػ الكمية الجامعة ت
 ماجدتيخ   9111 1 التاريخ  التخبية  سامخاء  1
 ماجدتيخ  9117 1 التاريخ  التخبية  كخبالء  2
 دكتؽراه  9117  1 التاريخ  التخبية  سامخاء  3
 دكتؽراه  9191 1 التاريخ  التخبية  تكخيت  4

 
 



 

 فييا. السؤتسخات والشجوات العمسية والؽرش التي شارك -

 نؽع السذاركة مكان االنعقاد العشؽان ت
-)بحث

 حزؽر(

 الدشة 

ضيييييا كييييؽك الييييب ودورة فييييي بمييييؽرة الذييييعؽر القييييؽمي  1
 التخكي

السييييييييييييؤتسخ العمسييييييييييييي 
كميييييييييييييييية  –الثيييييييييييييييامؼ 

التخبيييييييييييييييييية لمعميييييييييييييييييؽم 
جامعيييية  –االندييييانية 

 ديالى

 9115 بحث 

الجامعيية االسييالمية : مؽقييف فخندييا وبخيطانيييا مشيييا  2
بسشاسييييبة مييييخور قييييخن عمييييى وفيييياة مييييؤتسخ دولييييي   -

 الدمطان عبج الحسيج

بخعاييييية بمجييييية بيجيييية 
لييييييييييييي ايمفييييييييييييخ فييييييييييييي 
اسييييييطشبؽل بالتعيييييياون 
ميييع مجميييذ التعييياون 

 االفخوآسيؽي 

 9118 بحث

العثساني واثخه في قيام جسيؽريية  –التقارب الخوسي  3
 1811الجدر الدبع 

السييييييييييييؤتسخ العمسييييييييييييي 
كميييييييييييييية  -العاشيييييييييييييخ 

التخبيييييييييييييييييية لمعميييييييييييييييييؽم 
عيييية جام –االندييييانية 

 ديالى

 9117 بحث

التغمغيييل الساسيييؽني فيييي الجولييية العثسانيييية حتيييى عيييام  4
قدػ التياريخ بالتشدييق ميع شيعبة التطيؽيخ  – 1711

 والتعميػ السدتسخ

كمييييية التخبييييية لمعمييييؽم 
 االندانية

 9119 بحث

وعيييييج بمفيييييؽر عريييييخ ججييييييج ميييييؼ محاضيييييخة بعشيييييؽان ) 5
    (الييسشة واالستبجاد

شييييييييييييييعبة التطييييييييييييييؽيخ 
 –السدييييتسخ والتعميييييػ 

كمييييية التخبييييية لمعمييييؽم 
 االندانية

 9119 محاضخ

محاضييييييييخة بعشييييييييؽان ) جائحيييييييية كؽرونييييييييا والعالقييييييييات  6
الشييييييييييجوة العمسييييييييييية الجولييييييييييية االولييييييييييى    –االسييييييييييخية( 

السؽسؽمة  ))االوبئة عبخ العرؽر التاريخية وطيخق 
      الؽقاية مشيا  ((

 –كمييييييييييييييييييييييييييية االداب 
 –جامعيييييييية سييييييييامخاء 

 zoom مشرة

 9191 محاضخ

7     



8     
9     
 

 الجورات التي شارك بيا والتي أقاميا -

 الدشة مكان االنعقاد عشؽان الجورة ت
معييييييج الديييييالم  –دورة بشييييياء التحالفيييييات والتذيييييبيغ  1

 األمخيكي
 0229 اربيل

دورة حقييييؽق االندييييان السقاميييية فييييي رئاسيييية جامعيييية  2
 ديالى 

 0220 جامعة ديالى  

دورة الفيخسيييية العخبيييييي السؽحيييييج التييييي اقيسيييييت فيييييي  3
 االمانة العامة لمسكتبة السخكدية 

 0221 جامعة بغجاد

دورة حقؽق االنديان السقامية فيي فشيجق الخشييج ميؼ  4
 قبل االمػ السحتجة 

فشييييييجق الخشيييييييج / 
 بغجاد  

9111 

 

 السذخوعات البحثية فى مجال التخرص لخجمة السجتسع أو تطؽيخ التعميػ . -

 الدشة محل الشذخ عشؽان البحث ت
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
 



 ( التي قام بالشذخ فيياimpact factorsالسجالت العمسية و مجالت ) -

العجد الحي  عشؽان البحث الجولة اسػ السجمة ت
 نذخ فيو

 الدشة

مجمييييية دراسيييييات فيييييي  1
 التاريخ واالثار

الحيييييييييخب االىميييييييييية فيييييييييي  العخاق 
 – 1719نيجيخيييييييييييييييييييييييييييييييا 

1791   

992 9111 

يييييييييؽد الجونسييييييية نذييييييياتيػ  العخاق مجمة ديالى 2
واثييييييييييييخىػ فييييييييييييي الجوليييييييييييية 
العثسانيييييييييية حتيييييييييى عيييييييييام 

1717  

 9119تسؽز  55

مجمييييية دراسيييييات فيييييي  3
 التاريخ واالثار

الدييييييمطان عبييييييج الحسيييييييج  العخاق
الثيييياني وحخكيييية الجامعيييية 

 االسالمية  

17 9115 

الخرييييييييان واثيييييييخىػ فيييييييي  العخاق مجمة ديالى 1
 الجولة العثسانية 

91 9115 

مجمة السمؽية  
لمجراسات االثارية 

 والتاريخية

سياسة روسيا تجاه  العخاق
الجولة العثسانية 

1811-1819  

ع – 7مج 
98 

 9199ايار 

مجمة دراسات في  
 التاريخ واالثار

الخطخ الفخندي وأثخه  العخاق
جسيؽرية  في تاسيذ

  1811الجدر الدبع

 9199نيدان 81

      
 

 عزؽية الييئات والجسعيات العمسية السحمية والجولية . -

محمية  اسػ الييئة ت
 /دولية

مازال عزؽا/  تاريخ االنتداب
 انتياء العزؽية

 مالحعات

مشعسييييييييييييية االفيييييييييييييق  1
 لالغاثة والتشسية 

 رئيذ السشعسة  مدتسخ 9115 محمية 

 رابطييييييييييييية اشيييييييييييييشؽنا 
 لمكفاءات العمسية 

  مدتسخ 9112 محمية 

      



 

 

 

 إبجاعات او نذاطات حرل فييا عمى )جؽائد/ شيادات تقجيخية/كتب شكخ( -

نؽع اإلبجاع او   ت
 الشذاط

ما حرل 
 عميو

)جائدة/شيادة 
تقجيخة/ كتاب 

 شكخ(

عشؽان الشذاط او  الجية السانحة
 اإلبجاع

 الدشة

تؽعيييييييييية السجتسيييييييييع  1
لمسذييييييييييييياركة فيييييييييييييي 

 االنتخابات 

الديييييج ميييييجيخ عيييييام  .شيادة تقجيخية
السفؽضيييييييية العمييييييييا 
السدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتقمة 
لالنتخابيييييييييات فيييييييييي 

 محافعة ديالى

حسميييييييييييييييية التؽعييييييييييييييييية 
 االنتخابية

9117 

دعيييييييييييييػ السيييييييييييييؤتسخ  2
العمسي لمكمية اميشا 
عشييجما كشييت مييجيخ 

 امؼ الجامعة 

عسيييييييييييييييييج كمييييييييييييييييية   شيادة تقجيخية 
جامعيييية  –القييييانؽن 

 ديالى

 0222 

السذييييييييييييياركة فيييييييييييييي  3
 تاليف كتاب دولي 

عسيييج كمييية التخبييية  شيادة تقجيخة 
 –لمعمؽم االنديانية 

 جامعة ديالى

 0229 

وسيييييييييييام االبيييييييييييجاع   4
 العمسي 

الديييييييييييييييييج رئيييييييييييييييييذ 
 جامعة ديالى 

السدييييييييييييييياىسة فيييييييييييييييي 
السيييييييييييؤتسخ العمسيييييييييييي 
الييجولي لكمييية العمييؽم 

 االسالمية 

9199 

5      
6      
 

 



 التاليف والتخجسة -

اسػ دار  عشؽان الكتاب ت
 الشذخ

مشيجية / غيخ  عجد الطبعات سشة الشذخ
 مشيجية

السذييييييييييييياركة فيييييييييييييي  
كتييييييييييييييياب  تيييييييييييييياليف

الدييييييييييييمطان عبييييييييييييج 
الحسييييج الثييياني فيييي 

الييييييييييحاكخة العخبييييييييييية  
مييييع مجسؽعيييية مييييؼ 
البييياحثيؼ العيييخاقييؼ 
والعييييييخب واالتييييييخاك 
والرادر في تخكيا 
بييييييييييثالث لغييييييييييات ) 
 العخبية , والتخكية.

مجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييذ 
التعيييييييييييييييييييييييييييييييياون 

 -االفخوآسيييييؽي 
 اسطشبؽل

 غيخ مشيجي 2 9118

      
      
      
 

 

 كتاب شكخ عسيج كمية  (  91)ي عجد كتب الذكخ التي حرل عمييا مؼ الكمية : 

 مداعج رئيذ جامعة (  5 )رئيذ جامعة (9) ي عجد كتب الذكخ التي حرل عمييا مؼ الجامعة :

 (1) التعمييػ العيالي والبحيث العمسيي  وزييخ (9)ي عجد كتب الذيكخ التيي حيص عميييا ميؼ اليؽزارة : 
 العالي والبحث العمسي التعميػ وكيل وزيخ 

مييييجيخ مفؽضييييية ديييييالى  (1)ييييي عييييجد كتييييب الذييييكخ التييييي حرييييل عمييييييا مييييؼ خييييارج وزارة التعميييييػ : 
 قائج عسميات ديالى . ( 1)لالنتخابات 

 المغات التي يجيجىا -



 العخبية  -1
 

 مداىسات في خجمة السجتسع  -

 نذاطة في مجال السجتسع السجني ) السداعجات االندانية (  -1
فيي تؽعيية الذيباب والسجتسيع ميؼ خيالل العسيل التطيؽعي ) التؽعيية السجتسعيية ميؼ خطيخ  السداىسة -9

 السخجرات , فزال عؼ التؽعية ضج االرىاب مؼ خالل الؽرش التؽعؽية (

 
 

 نذاطات اخخى  -
 

كميية التخبيية لمعميؽم االنديانية   -قدػ التاريخ  –التجريذ في الجراسات العميا مخحمة الساجدتيخ  -1
. 

السذاركة في مشاقذة اكثخ مؼ اطخوحة دكتؽراة رسالة ماجدتيخ برفة عزؽ لجشة مشاقذة فيي  -9
 اكثخ مؼ جامعة عخاقية .

 تقييػ عجد مؼ بحؽث التخقية لعجد مؼ الجامعات العخاقية   -2
 السذاركة في تقييػ عجد مؼ البحؽث السخشحة لمشذخ في السجالت العمسية السحكسة . -1
 لخسائل الجامعية في جامعات عخاقية مختمفةتقييػ عجد مؼ االطاريح وا -5
 
 

 

 

 شاكخيؼ حدؼ تعاونكػ معشا خجمة لمعمػ

 

 


