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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 أ.د. عبد الستار مطلك مطر درويش :  مــاالس              

 معلومات عامة اوال :
 :وانــنـعـال.1 

  التاريخكلية االداب / قسم ..ـ  االنبارالعمل : جامعة  

  :استاذ. الدرجة العلمية:                  تاريخ اسالميالتخصص 

 :العنوان البريدي   
 07902441023    /     نقال           

 يالبريد االكترون :  stdarwesh@yahoo.com 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                               االنبار  والدة :ــمكان ال   
 A10445819 جواز سفر:                        12/5/1959خ الوالدة :  ــتاري   
                                6      عدد األطفال :                                   متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1983 العراق بغداد البكالوريوس
 1988 العراق بغداد الماجستير 

 1994 العراق المستنصرية هالدكتورا
  السلطان محمود الغزنوي سيرته ودوره السياسي والعسكري    :ان رسالة الماجستيرعنو               

 

 األماره الغورية في المشرق دراسة في احوالها السياسية واالدارية : هعنوان أطروحة الدكتورا     

 
 ة : الخبرات الوظيفيا : ثالث

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  1997 1994 كلية التربية بنات مقرر قسم
  1991 1990 كلية التربية بنات رئيس قسم

  2000 1998 كلية التربية بنات رئيس قسم 
  2003 2001 كلية االداب العلميةشؤون للعميد المعاون 

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ عباسي 2000-1990 تاريخ عباسي االول

 تاريخ عباسي 2017 -1992 عصور عباسية متاخرة
 تاريخ 2000 -1992 في افريقيا وجنوب شرق اسيا انتشار االسالم

 
 

 شعار اجلامعة 
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 منهج بحث 2000-1991 منهج البحث

 تاريخ اموي  2000-1994 التاريخ االموي 
 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 منهج البحث التاريخي 1999-1997 منهج بحث التاريخ
 مشرق اسالمي 2000-1997 مشرق اسالمي 

 مشرق اسالمي 2017-2005 ميمشرق اسال
 تاريخ 2017-2005 حروب صليبية
 تاريخ مدن 2017-2009 مدن اسالمية

 تاريخ اسالمي 2017-2009 تحدي االجنبي للدولة العربية االسالمية

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
كري , رسالة ماجستير مقدمة من قبل افتخار السلطان مسعود بن محمود الغزنوي سيرته ودوره السياسي والعس - 1 

 م  1999عبد الحكيم رجب  , كلية التربية للبنات جامعة االنبار 
الفداء في األسالم حتى نهاية العصر العباسي األول , رسالة ماجستير مقدمة من قبل عبد صالح محمد كلية  -2

 م  2004األداب , جامعة األنبار 
لس حتى نهاية القرن الخامس الهجري, رسالة ماجستير مقدمة من قبل ايمان محمود  السيرة النبوية في األند -3

 م  2005حمادي كلية األداب جامعة األنبار 
نساء الخلفاء الراشدين ) رض ( دراسة تأريخية , رسالة ماجستير مقدمة من قبل مديحة يعقوب يوسف كلية  - 4

 م  2010األداب جامعة االنبار 
اسي واالداري للمغول في المصادر العربيه واألسالمية , رسالة ماجستير مقدمة من قبل انعام حميد الكيان السي - 5

 م  2006شرموط كلية التربية للبنات جامعة األنبار 
اثر الغزو المغولي على الحياة العلمية في العراق , رسالة ماجستير مقدمة من قبل عبد المنعم حامد كلية  - 6

 م  2008بار األداب جامعة األن
مدينة آمـد دراسة في احوالها السياسية واألدارية واألجتماعيه من الفتح األسالمي حتى نهاية العصر العباسي ,  -7

 م  2010رسالة ماجستير مقدمة من قبل عبد السالم خليل كلية األداب 
ه مقدمة من قبل محمد عبد هللا المظاهر الحضارية في اقليم الجبال في القرن الرابع الهجري , اطروحة دكتورا  – 8

 م  2014سمير كلية األداب جامعة األنبار 
امبراطورية المغول األسالمية في الهند اطروحة دكتوراه مقدمة من قبل انعام حميد شرموط كلية األداب جامعة  – 9

 م 2015األنبار 
ة من قبل عبد صالح محمد كلية األداب تدوين التاريخ األسالمي في شبه القارة الهنديه اطروحة دكتوراه مقدم – 10

 2011جامعة األنبار 
هـ  569الجامع االموي في دمشق واثره على الحياة السياسية واألجتماعية والفكرية من التأسيس حتىا سنة  – 11

 م  2010رسالة ماجستير مقدمة من قبل عبد محمد ابراهيم كلية األداب جامعة األنبار 
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هـ  دراسة  840حب السرير في علم التواريخ ألبي المفاخر محمد بن ابراهيم األيجي ت تحفة الفقير الى صا – 12
 م  2012وتحقيق , اطروحة دكتوراه مقدمة من قبل حامد عبيد جاسم كلية األداب جامعة األنبار 

اب جامعة البيروني وجهوده في كتابة التاريخ , رسالة ماجستير مقدمة من قبل سعد خالد عباس , كلية األد – 13
 م  2012األنبار , 

معرة النعمان دراسة في احاولها السياسية والحضارية من األحتالل الصليبي الى نهاية الحكم األيوبي رسالة  – 14
 م 2012ماجستير مقدمة من قبل احمد حمود شنتاف كلية األداب جامعة األنبار 

اليميني رسالة ماجستير مقدمة من قبل عالء مطر  ابو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي ومنهجه في كتابه -15
 م 2011تايه كلية األداب جامعة األنبار 

القاضي بكار بن قتيبه البكراوي الثقفي سيرته ومكانته العلمية , رسالة ماجستير مقدمة من قبل علي محمد  – 16
 م  2003حسين الى معهد التاريخ العربي 

الحسن حياتة واثاره وجهوده في علم الحديث , رسالة ماجستير مقدمة من  الحكيم الترمذي محمد بن علي بن – 17
 م 2006قبل عبد زعال صالح الى معهد التاريخ العربي سنة 

ابو ايوب األنصاري سيرته ودوره السياسي واألجتماعي والفكري , رسالة ماجستير مقدمة من قبل خالد شاحوذ  – 18
 م  2007حميد الى معهد التاريخ العربي سنة 

دور الخزرج السياسي في العصر األموي , رسالة ماجستير مقدمة من قبل علي سالم حسين الى معهد  – 19
 م  2010التاريخ العربي سنة 

الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ودوره السياسي واألداري , رسالة ماجستير مقدمة من قبل مجيد اسماعيل  – 20
 م  2004نة علي الى معهد التاريخ العربي س

اكمال اسماء مشكاة المصابيح , دراسة وتحقيق , رسالة ماجستير مقدمة من قبل ابراهيم احمد جاسم الى   -21
 م 2009معهد التاريخ العربي سنة 

األحكام القضائية في المسائل الجنائية في الدولة العربية األسالمية , دراسة تأريخية مقارنة اطروحة دكتوراه  –22
 م 2006قبل حامد جاسم حمادي الى معهد التاريخ  العربي سنة مقدمة من 

األغتيال وأثره على الواقع السياسي في العصر العباسي , اطروحة دكتوراه مقدمة من قبل فالح فياض حمادي  -23
 م  2013,الى معهد التاريخ العربي سنة 

هـ رسالة ماجستير مقدمه من قبل صدام  656الحركة الفكرية في مدينة شيراز من الفتح العربي حتى سنة  – 24
 م  2010حمادي الى معهد التاريخ العربي سنه 

منهج وموارد ابن القيسراني في كتابه االنساب , اطروحة دكتوراه مقدمة من قبل فالح حمود الى معهد التاريخ  -25
 م 2013العربي سنة 

األدارية , اطروحة دكتوراه مقدمه من قبل طارق طه األمارة الخلجيه في الهند دراسة في احوالها السياسيه و  -26
 م  2010حماد الى معهد التاريخ العربي سنة 

االمارة التغلقيه في الهند دراسة في احوالها السياسة واالدارية , رسالة ماجستير مقدمه الى معهد التاريخ  – 27
 م 2011العربي من قبل عبد الرحمن العكيدي سنة 

 ابن محمد بن عبيد القرشي المعروف ابن ابي الدنيا , رسالة ماجستير مقدمه من قبل اافر الحافظ عبد هللا – 28
 م 2011خضير عباس الى معهد التاريخ العربي سنة 

هـ رسالة  656اثر االسالم على الحياة االجتماعية في الهند من الفتح االسالمي الى سقوط الخالفة سنة  -29
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 م 2010فياض الى معهد التاريخ العربي سنة  ماجستير مقدمه من قبل عمر ضحوي 
المحدث ابن ماجه مؤرخآ , رسالة ماجستير مقدمه من قبل الطالب جمال عبد ناصر الى معهد التاريخ  – 30

 م  2009العربي سنة 
لة هـ , رسا 612مدينة الملتان دراسة في احوالها السياسية واالدارية والتجارية من الفتح االسالمي الى سنة  -31

 م 2013ماجستير مقدمه من قبل الطالب رزاق محمد صالح الى معهد التاريخ العربي ىسنة 
محمد بن كرام ودوره الديني والسياسي واالجتماعي والفكري , رسالة ماجستير مقدمة من قبل الطالب حميد  -32

 م 2010خلف ضيدان الى معهد التاريخ العربي سنة 
ابه يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر رسالة ماجستير مقدمه من قبل احمد موارد ومنهج الثعالبي في كت -33

 م 2011مجمد رشيد الى معهد التاريخ العربي سنة 
علماء مرو من خالل كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي , رسالة ماجستير مقدمه من قبل الطالب علي  -34

 م 2012حمود نايف , الى معهد التاريخ العربي سنة 
ابو احمد العسكري الحسن بن عبد هللا بن سعيد ودوره في رواية الحديث واالخبار , رسالة ماجستير مقدمه من  -35

 م 2015قبل الطالب مصطفى حازم , الى معهد التاريخ العربي سنة 
الب محمد المظاهر الحضارية في اقليم الجبال في القرن الرابع الهجري, اطروحة دكتوراة , مقدمة من قبل الط -36

 . 2014جامعة االنبار سنة  –عبدهللا سمير الى كلية اآلداب 
هـ , اطروحة دكتوراة مقدمة من قبل الطالب انعام حميد 1067-هـ 933. امبراطورية المغول االسالمية في الهند 37

 . 2014جامعة االنبار سنة  –شرموط الجنابي الى كلية االداب 
هـ , رسالة 247لحضاري من عصر الرسالة حتى نهاية العصر العباسي االول . قبلية بلي ودورها السياسي وا38

 .2016جامعة االنبار سنة  -ماجستير مقدمة من قبل الطالب تحسين احمد سعيد خليف الى كلية اآلداب 
اطروحة  . االحوال المعيشية واالقتصادية لعلماء اقليم االحواز من الفتح حتى نهاية الدولة العربية االسالمية ,39

 . 2017جامعة االنبار  –دكتوراة مقدمة من قبل الطالب عبد السالم خليل فزع المشوح الى كلية اآلداب 
. المصاهرات السياسية  في بالد الشام والرها في زمن الحروب الصليبية ن اطروحة دكتوراة مقدمة من قبل 40

 .  2017نبار جامعة اال –الطالب احمد محمود حمود شنتاف الى كلية االداب 
. السلطان صالح الدين االيوبي في كتابات المستشرقين )المدرسة االنكليزية انموذجًا( اطروحة دكتوراة مقدمة من 41

 . 2017جامعة االنبار سنة  –قبل الطالب سعدون خليفة مهدي صالح الى كلية االداب 
رن الرابع الهجري , اطروحة دكتوراة  مقدمة من . اثر االسالم على الحياة االجتماعية في خراسان حتى نهاية الق42

 2017جامعة االنبار سنة  –قبل الطالب سعد عبد الحليم ذنون زويد الى كلية االداب 
 

 .تقييم البحوث: 4
 تم تقييم عدد كبير من البحوث لجامعات عراقية مختلفة
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 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  كان المؤتمرم عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

 مشارك ببحث 1993 االنبار م 1993 االنبار جلماعة االول املؤمتر

 مشارك ببحث 1994 االنبار 1994 للبنات الرتبية لكلية االول املؤمتر

 مشارك ببحث 1996 االنبار م1996 للبنات الرتبية لكلية الثاين املؤمتر

 مشارك ببحث 2011 االنبار 2011 االنبار جامعة  االنسانية للعلوم العلمي املؤمتر
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

المؤسسات االدارية في األمارة الغزنوية على عهد السلطان 
 محمود

 1993 منشور بغداد -االستاذ 

 الحركة العمرانية في العصر الغزنوي
بنات مؤتمر كلية ال
 االول

 منشور
1994 

التاريخ اليميني ألبي النصر محمد بن عبد الجبار العتبي 
 دراسة وتعريف

 بغداد -االستاذ 
 منشور

1999 

 طبيعة المجتمع الهندي واثرها على انتشار االسالم
 بغداد-بيت الحكمة 

 منشور
2000 

اعمال المؤتمر الثاني  االعياد واالحتفاالت في العصر الغزنوي
 التربية للبنات كلية

 منشور
1996 

 تدوين السيرة النبوية في االندلس
العلوم االنسانية جامعة 

 االنبار

 منشور
2006 

العلوم االنسانية جامعة  الفداء في االسالم
 االنبار

 منشور
2007 

العلوم االنسانية جامعة  2002دور ضرب النقود في الدولة العربية االسالمية 
 االنبار

 منشور
2002 

العلوم االنسانية جامعة  نو تغلق ودورهم السياسي في الهندب
 االنبار

 منشور
2008 

اعمال الندوة التاريخية  رسائل خالد ابن الوليد في العراق دراسة سياسية .
 لكلية التربية للبنات

 منشور
2002 

مملكة خوارزم على عهد بني مأمون وعالقتها بالسلطان 

 محمود الغزنوي
ة جامعة العلوم االنساني
 االنبار

 منشور

2011 

العالقات السياسية لإلمارة الغزنوية على عهد السلطان 

 مسعود بن محمود الغزنوي .
العلوم االنسانية جامعة 

 االنبار

 منشور

2011 

مجلة العلوم االنسانية  ابو المفاخر محمد بن ابراهيم االيجي
 رجامعة االنبا

 منشور
2012 

 2012 منشور مداد اآلداب ياة العلمية في بغدادتأثير الغزو المغولي عن الح

مجلة العلوم االنسانية  هـ 529 --هـ  492االحتالل الصليبي لمعرة النعمان 
 رجامعة االنبا

 منشور
2013 

 2001 منشور بغداد-االستاذ  العوامل الذاتية النتشار االسالم في الهند

مجلة العلوم االنسانية  التطيبي اوضاع يهود الدولة الفاطمية من خالل رحلة بنيامين
 رجامعة االنبا

 منشور
2014 
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 دور قبيلة بلي في سرايا وغزوات الرسول محمد )ص(
مجلة كلية االداب 

 جامعة بغداد
 منشور

2016 

مجلة العلوم االنسانية  الحركة العمرانية في اقليم الجبال في القرن الرابع الهجري.
 جامعة االنبار

 منشور
2015 

االجتماعية في اقليم الجبال في القرن الرابع الهجري ،  الحياة 

. 
مجلة العلوم االنسانية 

 جامعة االنبار

 منشور

2015 

 النظم المالية في امبراطورية المغول االسالمية في الهند
مجلة العلوم االنسانية 

 جامعة االنبار
 منشور

2014 

في ابرز العلوم العقلية في امبراطورية المغول االسالمية 
 الهند

مجلة العلوم االنسانية 
 جامعة كركوك

 منشور
2014 

 المستوى المعاشي لعلماء اقليم االحواز واثره في حياتهم
 –مجلة كلية االداب 

 جامعة بغداد
 منشور

2017 

دور علماء اقليم االحواز في الحياة العامة من خالل جهات 
 االنفاق لديهم

 –مجلة كلية االداب 
 جامعة بغداد

 منشور
2017 

 المصاهرات السياسية في امارة الرها الصليبية
 –مجلة كلية االداب 

 جامعة بغداد
 منشور

2016 

 المصاهرات السياسية في امارة انطاكية الصليبية
 –مجلة كلية االداب 

 جامعة بغداد
 منشور

2016 

عالقات السلطان صالح الدين االيوبي بالصليبيين في كتابات 
 المستشرقين االنكليز

 –جلة كلية االداب م
 جامعة بغداد

 منشور
2017 

االراء االيجابية للمستشرقين االنكليز حول السلطان صالح 
 الدين االيوبي

 –مجلة كلية االداب 
 جامعة بغداد

 منشور
2017 

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

ي والعسكري السلطان محمود الغزنوي سيرته ودوره السياس
 في خراسان وشبه القارة الهندية

-دار عالم الثقافة 
 عمان

2010 

األمارة الغورية في المشرق دراسة في احوالها السياسية 
 والحضارية

-دار عالم الثقافة 
 2011 عمان

  قيد الطبع فتنة الغز في خراسان واثرها على الحياة الفكرية   
 :تاسعا : عضوية اللجان 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية الجامعةعلى مستوى 
 لجنة المناهج الترقيات العلمية الترقيات المركزية

 رئيس اللجنة العلمية  
 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها ورةمكان الد اسم الدورة

حزيران  30 -14للفترة من  جامعة االنبار دورة التأهيل التربوي 
1992 

دورة المخطوطات العربية وتحقيق 
 النصوص الدورة الثالثة

كانون  10 – 5للفترة من  في مركز احياء التراث العلمي العربي
 1992االول 

 5-1 – 2010/ 4 -1 اإللهياتة كلي –جامعة انقرة  دورة التدريب المالكات التدريسية
/2011 

 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2013 العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ االول على جامعة االنبار

 2014 راقالع اتحاد المؤرخين العرب وسام المؤرخ العربي

 والتقدير الشكر كتب من عدد على حصل

 اللجنة في لعمله الجامعة رئاسة من

 اختيار ولجنة العلمية للترقيات المركزية

 العلوم مجلة ولجنة التدريس صالحية

 االنبار لجامعة االنسانية

 

 

 العراق جامعة االنبار
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  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

  25/11/2017     ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 المطالعات التخصصية 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى

 

 السفر 

 

 

 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيد   تطبيقات الحاسوب

 العربية فقط ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعات ، والسفر   اتـــــــــــوايــاله


