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 تـنـويـه

أسااتةة التااريخ لاُ يراةكر اسامه سايواو فاي قاوامُ المكارمين بالمكاناه   المناا  ان  كل أخ من -1

 .اسمِه والقسُ والكلية والجامعة التي يعمل فييا لكي يتُ تكريمه و ضافة اسمه  لى الدليل

و لقادم تااريخ الترقياة لذساتاذ  -2 و للحروف اليجامية، وليس وفقاا تُ ترتيب أسماء األساتةة وفقا

 .لييالتعةر الحصول  

يرجى تزويدنا بثالثة أوراق  ن السيرة الةاتياة لكال مكارم وذلاد ر ادار دليال  انيُ يطبا   -3

 في كتاب خاص بةلد.
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 محتويـات الدليــل

 الصفحة  الموضوع 

  5 – 4 محتويات الدليل 

 6 المقدمة 

علمي قائمة باسماء اعضاء الهيئة العلمية لمعهد التاريخ العربي والتراث ال

 للدراسات العليا 
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  اوالو : الجامعات الحكومية في بغداد والمحافظات : 

 8 . جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم التاريخ 1

 9 . جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثار  2

 10 . جامعة بغداد / كلية التربية ) ابن رشد ( / قسم التاريخ  3

 10 لتربية )ابن الهيثم (   . جامعة بغداد / كلية ا 4

 11 . جامعة بغداد / كلية تربية بنات 5

  11 . جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية  6

 11 . جامعة بغداد / كلية اللغات / االختصاص )التاريخ/ التاريخ القديم(  7

 12 . جامعة بغداد / مركز احياء التراث العلمي العربي 8

 12 مركز الدراسات االستراتيجية والدولية . جامعة بغداد /  9

 13 . الجامعة المستنصرية / كلية اآلداب / قسم التاريخ 10

 14 . الجامعة المستنصرية / كلية التربية / قسم التاريخ 11

 15 . الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسية / قسم التاريخ 12

 15 السياسية  . الجامعة المستنصرية / كلية العلوم13

 15 . الجامعة المستنصرية / مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية 14

 16 . الجامعة العراقية 15

 17 / كلية اآلداب / قسم التاريخ  األنبار. جامعة 16

 18 / كلية التربية / قسم التاريخ  األنبار. جامعة  17

 19 / قسم التاريخ  / كلية التربية للبنات األنبار. جامعة 18
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 19 / قسم التاريخ   اإلنسانية/ كلية التربية للعلوم  األنبار. جامعة 19

 20 . جامعة ديالى 20

 21 . جامعة سامراء / كلية التربية / قسم التاريخ 21

 22 . جامعة تكريت / كلية اآلداب / قسم التاريخ 22

 22 التاريخ . جامعة تكريت / كلية التربية للبنات / قسم  23

 22 . جامعة تكريت / كلية التربية المختلطة / قسم التاريخ 24

 22 / قسم التاريخ  اإلنسانية. جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم  25

 23 . جامعة كركوك  26

 24  أربيل. جامعة 27

 25 . جامعة الموصل / كلية اآلداب / قسم التاريخ  28

 26 ية التربية / قسم التاريخ . جامعة الموصل / كل 29

 27 . جامعة الموصل / كلية اآلثار  30

 27 . جامعة الموصل / كلية التربية االساسية  31

 27  اإلنسانية. جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم  32

 28 . جامعة الموصل / مركز دراسات الموصل 33

  29 . جامعة دهوك  34

 30 التربية االساسية / قسم التاريخ . جامعة بابل / كلية 35

 31 / قسم التاريخ  اإلنسانية. جامعة بابل / كلية التربية للعلوم  36

 32 . جامعة بابل / مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية  37

 33 . جامعة الكوفة / كلية اآلداب في النجف االشرف 38

 34  . جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات 39

 34 . جامعة الكوفة / الكلية االسالمية في النجف االشرف  40

 34 . جامعة الكوفة / كلية اآلثار والتراث  41

  34 . جامعة الكوفة / كلية الفقه  42

 35 . جامعة كربالء / كلية التربية / قسم التاريخ  43
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 36 . جامعة القادسية 44

 36 . جامعة المثنى  45

 37 ذي قار / كلية اآلداب / قسم التاريخ . جامعة  46

 37 / قسم التاريخ  اإلنسانية. جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم 47

 38 . جامعة واسط  48

 39 . جامعة ميسان / كلية التربية / قسم التاريخ  49

 40 . جامعة البصرة / كلية اآلداب / قسم التاريخ 50

 41 لتربية للبنات / قسم التاريخ . جامعة البصرة / كلية ا 51

 41 / قسم التاريخ  اإلنسانية. جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم  52

 41 . جامعة البصرة / مركز دراسات البصرة والخليج العربي 53

و : الكليات االهلية في بغداد والمحافظات :     ثانيا

 42 . كلية الرشيد الجامعة 1

 42 لجامعة . كلية المأمون ا2

 42 . جامعة االمام موسى الكاظم )عليه السالم (3

 42 . جامعة االسراء 4

 43 المؤسسة العامة لآلثار والتراث 

 43 وزارة الثقافة 
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 بسُ هللا الرحمن الرحيُ

 المقدمة

يسر األمانة العامة التحاد المؤؤرخين العؤرب أن تكؤرم حملؤة درجؤة األسؤتاذية مؤن المؤؤرخين 

لعؤؤراقيين الؤؤجين جاهؤؤدوا فؤؤي د حؤؤو جهؤؤادن ف والصؤؤادقين فؤؤي مؤؤواقفهم أمؤؤام د تعؤؤالىف والؤؤو نف ا

والتاريخف إذ تحملوا من الصعاب ما ال يطيقه أحدف وصمدوا في أماكنهم كصؤمود الجبؤاا الراسؤياتف 

اة وشمخوا بعلمهم كشؤمو  نخؤل العؤراوف وأعطؤوا مؤن علمهؤم كعطؤاء  دجلؤة والفؤراتف وأدامؤوا الحيؤ

اف وقؤد جسؤدوا فؤي  ا وعطؤاءا وإنتاجؤا الثقافية والفكرية والعلميةف فكؤانوا وال يزالؤون روافؤد متدفقؤة علمؤا

مكانتهم العلميةف وفي أمانتهمف ودقة توثيقهم وثباتهم على كون هجن  األرضف هي أرض العطاء لنشؤأة 

والفكر فؤي وصؤفهمف وفؤي وتطور علم التاريخف تميزاا على سائر مؤرخي األرضف فود ليعجز القلم 

التعبيؤر الصؤادو عؤؤن مكؤانتهم فؤي العطؤؤاء والتؤدفو العلمؤي الغزيؤؤرف فكؤانوا بحؤو النمؤؤوذ  الرائؤد فؤؤي 

الصبر والعطاء العلمي في العراوف ورغؤم الكبؤوات والعثؤراتف التؤي مؤرت بؤالعراو الحبيؤ  ورغؤم 

لتلؤؤا العواصؤؤف بؤؤل  عواصؤؤف التؤؤدمير التؤؤي مؤؤرت علؤؤى هؤؤجا الؤؤو ن العزيؤؤزف إال أنهؤؤم لؤؤم ينحنؤؤوا

واجهوها بصمودهم وعطائهم وبناء بلدهم وغزارة نتؤاجهم العلمؤيف الؤجي مكؤنهم مؤن الحصؤوا علؤى 

 .مرتبة األستاذية بجدارة وكفاءة راقيةف وعلى يد كبار الخبراء من المؤرخين العرب والعراقيين

المعطؤاء مؤن علمؤاء إننا في اتحاد المؤرخين العربف إذ نكرم هجن  الكوكبة الصابرة المجاهؤدة 

ا لكثيؤر مؤن الشخصؤيات  التاريخف إنمؤا نكؤرم التؤأريخ برمتؤهف فكمؤا ينحنؤي المؤرخؤون إجؤالالا وإكرامؤا

البارزةف واألحداث المتميزة في تاريخ أمتنؤاف فكؤجلا ينحؤي التؤاريخ لهؤجن  الكوكبؤة الخالؤدة مؤن أسؤاتجة 

يم وفؤي تؤاريخ العؤرب قبؤل اإلسؤالم وفؤي التاريخ في العراو الجين أبؤدعوا بنتاجؤاتهم فؤي التؤاريخ القؤد

التؤؤاريخ اإلسؤؤالمي وفؤؤي التؤؤاريخ الحؤؤدي، والمعاصؤؤرف وهؤؤجا التكؤؤريم هؤؤو أقؤؤل مؤؤا نسؤؤتيط  أن نقدمؤؤه 

لهؤالء األحبة الكبؤار مؤن مؤؤرخي العؤراو العزيؤز الؤجين أبهؤروا الؤدنيا بثبؤاتهم وصؤبرهم وعطؤائهمف 

ا في عمو صبر خالد وظ ا ثابتا رف عصي ف فلكم منا أيها األحبة كل التقؤدير وكل ما قدمون كان غرسا

 .واالحترام واالعتزاز

ؤْنُكْم  يَن آَمنُوا م  ُ الهج  ونسأله تعالى أن يجعل مقامكم ضمن ممن ذكرن د تعالى بقوله: ))يَْرفَْ  َّللاه

ْلَم دََرَجاٍت(( يَن أُوتُوا اْلع   َوالهج 

النموذ  المتميز الشامخ في أرض األنبياء  أكرر تقديرنا واعتزازنا وإعجابنا وفخرنا بكم أيها

واألولياء والصؤالحين مؤن العلمؤاء الكؤرامف وسؤترل مدرسؤة العؤراو التأريخيؤة مثؤار إعجؤاب وتقؤدير 

واحتؤؤؤرام فؤؤؤي أرض العؤؤؤرب والمسؤؤؤلمين كمؤؤؤا كانؤؤؤت مدرسؤؤؤة البصؤؤؤرة والكوفؤؤؤة وبغؤؤؤدادف وواسؤؤؤطف 

ا غزي أربيلف واألنباروالموصلف و راا لمؤرخي األمة عبؤر تاريخهؤا الطويؤل التي قدمت عطاءا وإنتاجا

 .الخالد

 .ومن د نستمد العون والتوفيو

 األستاذ الدكتور محمد جاسُ حمادي المشيداني

 األمين العام التحاد المؤرخين العرب

 العميد/ رميس الييئة العلمية لمعيد التاريخ العربي

 والتراث العلمي للدراسات العليا
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ة العلمية لمعيد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات قاممة بأسماء أ ضاء الييئ

 العليا:

 رميس الييئة العلمية للمعيد –األستاذ الدكتور محمد جاسُ حمادي المشيداني/ العميد (1

 األستاذ الدكتور أحمد لفته محسن  (2

 األستاذ الدكتور سوادي  بد محمد  (3

 األستاذ الدكتور شاكر محمود  بد المنعُ  (4

 تور  ادق ياسين الحلو األستاذ الدك (5

 األستاذ الدكتورة  باح  براهيُ الشيخلي  (6

 األستاذ الدكتور محمد كامل الربيعي  (7

 األستاذ الدكتور محيي هالل سرحان  (8

 األستاذ الدكتور ناجي حسن الموسوي  (9

 األستاذ الدكتورة نبيلة  بد المنعُ داود  (10

 األستاذ الدكتور نوري  بد الحميد خليل العاني (11
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 :أوالو: الجامعات الحكومية في بغداد والمحافظات

 جامعة بغداد/ كلية اآلداب/ قسُ التاريخ

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية الجامعة ت

 األستاذ الدكتور إبراهيم خلف العبيدي التاريخ اآلداب جامعة بغداد 1

 اناألستاذ الدكتور أحمد مالا الفتي التاريخ اآلداب جامعة بغداد 2

 األستاذ الدكتور اسامة عبد الرحمن الدوري التاريخ اآلداب جامعة بغداد 3

 األستاذ الدكتورة انعام مهدي السلمان  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 4

 األستاذ الدكتورة انيسة محمد جاسم المشهداني  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 5

 تور بدري محمد فهد األستاذ الدك التاريخ اآلداب جامعة بغداد 6

 األستاذ الدكتور بشار عواد معروف  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  7

 األستاذ الدكتور بهجت كامل عبد اللطيف التكريتي التاريخ اآلداب جامعة بغداد 8

 األستاذ الدكتور بهنام ابو الصوف  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  9

 األستاذ الدكتور جعفر حسين خصباك   التاريخ اآلداب جامعة بغداد  10

 األستاذ الدكتور جواد مطر الموسوي  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 11

 األستاذ الدكتور حسام السامرائي  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 12

 األستاذ الدكتور حسن السبتي التاريخ اآلداب جامعة بغداد 13

 ستاذ الدكتور حسين امين األ التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  14

 األستاذ الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 15

 األستاذ الدكتور خالد العسلي  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  16

 األستاذ الدكتور خضير الجميلي التاريخ اآلداب جامعة بغداد 17

 اذ الدكتور خليل إبراهيم صالح المشهدانياألست التاريخ اآلداب جامعة بغداد 18

 األستاذ الدكتور خليل الكبيسي  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 19

 األستاذ الدكتورة رجاء حسني خطاب التاريخ اآلداب جامعة بغداد 20

 األستاذ الدكتور رياض الحيدري  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 21

 ألستاذ الدكتورة زاهدة الصالحي ا التاريخ اآلداب جامعة بغداد 22

 األستاذ الدكتورة زكية حسن إبراهيم الدليمي التاريخ اآلداب جامعة بغداد 23

 األستاذ الدكتور زكي صالح  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  24

 األستاذ الدكتور صادو حسن السوداني التاريخ اآلداب جامعة بغداد 25

 األستاذ الدكتور صالح أحمد العلي  يخالتار اآلداب جامعة بغداد 26

 األستاذ الدكتور صالح محمد العابد  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 27

 األستاذ الدكتور صالح العبيدي  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  28

 األستاذ الدكتور عادا اآللوسي  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  29

 األستاذ الدكتور عباس عبد الستار عبد القادر يخ التار اآلداب جامعة بغداد  30

 األستاذ الدكتور عباس عطية جبار  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 31
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 األستاذ الدكتور عبد الرحمن الحجي  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  32

 األستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  33

 األستاذ الدكتور عالء نورس  التاريخ اآلداب غدادجامعة ب 34

 األستاذ الدكتور عواد مجيد االعرمي  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  35

 األستاذ الدكتور فاضل عبد الواحد  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  36

 األستاذ الدكتور فاضل مهدي بيات  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 37

 األستاذ الدكتور فوزي رشيد  التاريخ  اآلداب داد جامعة بغ 38

 األستاذ الدكتور فيصل جريء السامر  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 39

 األستاذ الدكتور قحطان عبد الستار الحديثي  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 40

 األستاذ الدكتور لبيد إبراهيم أحمد  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 41

 األستاذ الدكتور لي، شاكر محمود العبيدي  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 42

 األستاذ الدكتور محمد حسين الزبيدي  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 43

 األستاذ الدكتور محمد صالح داود القزاز  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 44

 عبد الواحد القيسي األستاذ الدكتور محمود  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 45

 األستاذ الدكتور مرتضى حسن النقي  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 46

 األستاذ الدكتورة مليحة رحمة د  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  47

 األستاذ الدكتور ناجي معروف  التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  48

 ر ناف  توفيو العبود األستاذ الدكتو التاريخ اآلداب جامعة بغداد 49

 األستاذ الدكتور نجير جبار حسين  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 50

 األستاذ الدكتور نزار عبد اللطيف  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 51

 األستاذ الدكتور نوري عبد بخيت السامرائي  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 52

 اذ الدكتور هاشم صالح التكريتي األست التاريخ اآلداب جامعة بغداد 53

 األستاذ الدكتورة وسن سعيد عبود  التاريخ اآلداب جامعة بغداد 54

 األستاذ الدكتور ياسين عبد الكريم التاريخ  اآلداب جامعة بغداد  55
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 جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسُ اآلثار

 

 

 

 

 

 

 

 

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية الجامعة ت

 األستاذ الدكتور تقي الدباغ االثار اآلداب  بغداد جامعة 1

 األستاذ الدكتور جابر خليل  االثار اآلداب  جامعة بغداد 2

 األستاذ الدكتور خالد خليل حمودي   االثار اآلداب  جامعة بغداد 3

 األستاذ الدكتورة رفان السامرائي االثار  اآلداب  جامعة بغداد   4

 األستاذ الدكتور سعد سلمان فهد االثار  اب اآلد جامعة بغداد   5

 األستاذ الدكتور صباح شكري  االثار اآلداب  جامعة بغداد 6

 األستاذ  ه باقر  االثار  اآلداب  جامعة بغداد  7

 األستاذ الدكتور عبد االله فاضل االثار  اآلداب  جامعة بغداد 8

 عبد العزيز حميد األستاذ الدكتور  االثار اآلداب  جامعة بغداد 9

 األستاذ الدكتور عيسى السلمان االثار اآلداب  جامعة بغداد 10

 األستاذ الدكتور فؤاد سفر  االثار اآلداب  جامعة بغداد 11

 األستاذ الدكتور مؤيد سعيد  االثار اآلداب  جامعة بغداد 12

 فتراألستاذ الدكتور ناهض عبد الرزاو د االثار اآلداب  جامعة بغداد 13

 األستاذ الدكتورة نسيبة الهاشمي االثار اآلداب  جامعة بغداد 14
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 جامعة بغداد / كلية التربية ) ابن رشد ( / قسُ التاريخ

 اسُ الكلية الجامعة ت
اسُ 

 القسُ
 األساتةة

 األستاذ الدكتور جعفر عباس حميدي التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 1

 األستاذ الدكتور جواد علي التاريخ لتربية ) ابن رشد (ا جامعة بغداد 2

 األستاذ الدكتور حسين الداقوقي التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 3

 األستاذ الدكتور خالد جاسم الجنابي التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 4

 كتورة سعاد هادي حسن الطائياألستاذ الد التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 5

 األستاذ الدكتورة سهيلة مزبان حسن التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 6

 جامعة بغداد 7
التربية)ابن رشد( للعلوم 

 اإلنسانية
 األستاذ الدكتور صباح جاسم حمادي التاريخ

 ميض القريشياألستاذ الدكتور صباح مهدي ر التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 8

 األستاذ الدكتور  ارو ناف  الحمداني التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 9

 األستاذ الدكتور ظاهر محمد صكر الحسناوي التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 10

 األستاذ الدكتور عبد االمير العكام التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 11

 األستاذ الدكتور عبد االمير عبد حسين دكسن التاريخ التربية ) ابن رشد ( غدادجامعة ب 12

 األستاذ الدكتور عبد االمير محمد امين التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 13

 األستاذ الدكتور عبد الحسين مهدي محسن الرحيم التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 14

 األستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الكريم نجم التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 15

 ياألنباراألستاذ الدكتور عبد الرزاو علي  التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 16

 األستاذ الدكتور عبد القادر المعاضيدي التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 17

 األستاذ الدكتور عبد القادر اليوسف التاريخ بن رشد (التربية ) ا جامعة بغداد 18

 األستاذ الدكتور عبد القادرعبد الجبار الشيخلي التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 19

 األستاذ الدكتور عبد الكريم خيطان التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 20

 األستاذ الدكتور عبد د الفياض خالتاري التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 21

 األستاذ الدكتور عبد الوهاب القيسي التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 22

 األستاذ الدكتور عجمي محمود حطاب التاريخ التربية ) ابن رشد( جامعة بغداد 23

 سم أحمداألستاذ الدكتورة عربية قا التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 24

 األستاذ الدكتورة عفراء عطا عبد الكريم الريس التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 25

 األستاذ الدكتور علي عطية شرقي التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 26

 األستاذ الدكتور علي محمد كريم المشهداني التاريخ التربية) ابن رشد ( جامعة بغداد 27

 األستاذ الدكتور غسان عبد صالح التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 28

 األستاذ الدكتور فاضل حسين التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 29

 األستاذ الدكتور فيصل الوائلي التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 30
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 ألستاذ الدكتور كاظم ستر خلف العالوا التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 31

 األستاذ الدكتور كريم صبح عطية التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 32

 األستاذ الدكتور مثنى فليفل الفضلي التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 33

 األستاذ الدكتور محمد الهاشمي التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 34

 األستاذ الدكتور محمد كريم مهدي المشهداني التاريخ التربية)ابن رشد( جامعة بغداد 35

 األستاذ الدكتور محمد محمد صالح التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 36

 األستاذ الدكتور محمود تركي فارس التاريخ التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد 37

 األستاذ الدكتور وليد عبود محمد التاريخ ة ) ابن رشد (التربي جامعة بغداد 38

  

 جامعة بغداد / كلية التربية ) ابن الييثُ (

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية الجامعة ت

  التربية ) ابن الييثُ ( جامعة بغداد 1
األستاذ الدكتور محمود  الح 

 هالل الكروي

 

 تاريخجامعة بغداد / كلية تربية بنات / قسُ ال

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية الجامعة ت

 األستاذ الدكتور تقي الدين  ارف الدوري التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  1

 األستاذ الدكتورة خلود مسافر نعمة التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  2

 اضلياألستاذ الدكتورة خولة الف التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  3

 األستاذ الدكتور سامي  بد الحافظ القيسي التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  4

 األستاذ الدكتور  باس  بد الستار التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  5

 األستاذ الدكتور  بد الرزاق مطلد الفيد التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  6

 األستاذ الدكتور  بد الكريُ  ز الدين األ رجي التاريخ تكلية تربية بنا جامعة بغداد  7

 األستاذ الدكتور  بد المجيد كامل  بد اللطيف التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  8

 األستاذ الدكتورة قبس ناطق التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  9

  بد هللا  طية األستاذ الدكتور كاظُ اآلثار كلية تربية بنات جامعة بغداد  10

 األستاذ الدكتور محمد بشير العامري التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  11

 األستاذ الدكتور محمد رضا الدجيلي التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  12

 األستاذ الدكتورة ناجية  بد هللا  براهيُ التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  13

 األستاذ الدكتور نشأت كامل العاني التاريخ ربية بناتكلية ت جامعة بغداد  14

 األستاذ الدكتور هادي حسين حمود التاريخ كلية تربية بنات جامعة بغداد  15
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 كلية العلوم ارسالميةجامعة بغداد / 

 

 

 جامعة بغداد / كلية اللغات / اختصاص ) التاريخ / التاريخ القديُ (

1) ناألستاذ الدكتور محمد  لي  بد االمير حس كلية اللغات جامعة بغداد   

 

  مركز  حياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد /

 

 ليةجامعة بغداد / مركز الدراسات ارستراتيجية والدو

 األستاذ الدكتور ستار جبار الجابري مركز الدراسات االستراتيجية والدولية جامعة بغداد (1

 

 

 

 

 

 

 األستاذ الدكتورة حيزومة شاكر رشيد كلية العلوم ارسالمية جامعة بغداد (1

 األستاذ الدكتور خليل حسن الزركاني وم ارسالميةكلية العل جامعة بغداد (2

 األستاذ الدكتور حسين  لي محفوظ تراث العلمي العربيمركز احياء ال جامعة بغداد  (1

 األستاذ الدكتورة سلسل محمد  بد الجبار العاني مركز احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد  (2

 األستاذ الدكتور  الح ميدي  باس مركز احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد  (3

 األستاذ الدكتورة فاطمة زبار  نيزان العربي مركز احياء التراث العلمي جامعة بغداد  (4

 األستاذ الدكتورة رمزية االطرقجي مركز احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد  (5

 األستاذ الدكتورة وجدان فريق  ناد العارضي مركز احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد  (6
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 كلية التربية / قسُ التاريخ الجامعة المستنصرية /

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية الجامعة ت

 األستاذ الدكتور أحمد جودة جبار التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  1

 األستاذ الدكتورة امل  بد الحسين السعدي التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  2

 الدكتور حسين أحمد سلمان األستاذ التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  3

 األستاذ الدكتور خالد حسن جمعه التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  4

 األستاذ الدكتور رشيد  بد هللا الجميلي التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  5

 األستاذ الدكتور سامي حمود الحاج جاسُ التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  6

 األستاذ الدكتور سعد نصيف جاسُ التاريخ التربية نصريةالجامعة المست  7

 األستاذ الدكتور سنان  ادق الزيدي التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  8

 األستاذ الدكتور  بري أحمد الفي التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  9

 داوياألستاذ الدكتور  ادل تقي البل التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  10

 األستاذ الدكتور  بد هللا شاتي  بيول التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  11

 
 الجامعة المستنصرية

 األستاذ الدكتور فالح حسن االسدي / رميس الجامعة المستنصرية

 الجامعة المستنصرية / كلية اآلداب / قسُ التاريخ

 ساتةةاال اسُ القسُ اسُ الكلية الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  براهيُ سعيد محمد  لي البيضاني التاريخ اآلداب الجامعة المستنصرية  1

 األستاذ الدكتورة اسراء حسن فاضل التاريخ اآلداب الجامعة المستنصرية  2

 األستاذ الدكتورة جنان  بد الجليل اليماوندي التاريخ اآلداب الجامعة المستنصرية  3

 األستاذ الدكتورة حنان رضا  بد الرحمن التاريخ اآلداب ةالجامعة المستنصري  4

 األستاذ الدكتورة سمر رحيُ نعمة الخزا ي التاريخ اآلداب الجامعة المستنصرية  5

 األستاذ الدكتور  بد الرضا كامل السا دي التاريخ اآلداب الجامعة المستنصرية  6

 غانُ هاشُ خضير السلطانياألستاذ الدكتور  التاريخ اآلداب الجامعة المستنصرية  7

 األستاذ الدكتور قتيبة محمد مجيد التاريخ اآلداب الجامعة المستنصرية  8

 األستاذ الدكتور ماهر  بري كاظُ التاريخ اآلداب الجامعة المستنصرية  9

 األستاذ الدكتورة ناهده حسين  لي األسدي التاريخ اآلداب الجامعة المستنصرية  10
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 األستاذ الدكتور  لي نا ر حسين التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  12

 األستاذ الدكتور كريُ  اتي الخزا ي  التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  13

 ستاذ الدكتور لطفي جعفر فرجاأل التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  14

 األستاذ الدكتور محمد سعيد رضا  التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  15

 األستاذ الدكتور محمد مفيد آل ياسين التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  16

 األستاذ الدكتور موسى طويرش التاريخ التربية الجامعة المستنصرية  17

 األستاذ الدكتور نعيُ دنيان  بيد  التاريخ ربيةالت الجامعة المستنصرية  18

 

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية األساسية / قسُ التاريخ

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور جميل موسى النجار التاريخ التربية األساسية المستنصرية  1

 األستاذ الدكتور سييل  بحي سلمان خالتاري التربية األساسية المستنصرية  2

 األستاذ الدكتور غانُ محمد رميض العجيلي التاريخ التربية األساسية المستنصرية  3

 األستاذ الدكتور قصي كامل شبيب التاريخ التربية األساسية المستنصرية  4

 األستاذ الدكتور قيس الغريري التاريخ التربية األساسية المستنصرية  5

 األستاذ الدكتور كريُ طالل مسير الركابي التاريخ التربية األساسية ةالمستنصري  6

 األستاذ الدكتور نا ر حسين أحمد حبيب التاريخ التربية األساسية المستنصرية  7

 األستاذ الدكتور نظر  لي امين التاريخ التربية األساسية المستنصرية  8

 

 الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية 

 األستاذ الدكتور بد األمير محسن جبار األسدي   ميد كلية العلوم السياسية المستنصرية  1
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 الجامعة المستنصرية / مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 األستاذ الدكتور  بري فالح مزبان / مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 االساتةة اسُ القسُ  اسُ الكلية  اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتورة بشرى محمود الزوبعي  التاريخ مركز المستنصرية المستنصرية   1

 األستاذ الدكتور سرحان غالم حسين  التاريخ  مركز المستنصرية المستنصرية   2

 األستاذ الدكتور محمود  لي الداود  التاريخ  مركز المستنصرية  المستنصرية   3
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 الجامعة العراقية

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية  اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور حسين داخل البيادلي التاريخ  ميد كلية اآلداب  العراقية   1

 األستاذ الدكتور أنس محمد جاسُ    العراقية   2

 األستاذ الدكتور حسن فاضل ز ين  التاريخ كلية اآلداب  العراقية   3

 األستاذ الدكتور خليف  بود الطامي التاريخ كلية اآلداب قية العرا  4

 األستاذ الدكتورة شيماء فاضل مخيبر التاريخ كلية التربية للبنات  العراقية   5

 األستاذ الدكتور  بد الرحمن  براهيُ حمد التاريخ كلية التربية  العراقية   6

 لدكتور  بد الرحمن حسين العزاوياألستاذ ا التاريخ كلية التربية للبنات  العراقية   7

 األستاذ الدكتور  بد هللا خلف  بد  التاريخ كلية العلوم االسالمية  العراقية   8

 األستاذ الدكتور  بد المجيد نا ر محمود التاريخ كلية اآلداب العراقية   9

 األستاذ الدكتور  دنان  لي كرموش الفراجي التاريخ كلية التربية  العراقية  10

 األستاذ الدكتور  الء كامل  الح  التاريخ كلية اآلداب  راقية الع  11

 األستاذ الدكتور  ماد  سما يل النعيمي التاريخ  العراقية  12

 األستاذ الدكتور  مار مرضي  الوي التاريخ كلية اآلداب  العراقية   13

 األستاذ الدكتور كريُ حيدر خضير التاريخ كلية التربية للبنات  العراقية   14

 األستاذ الدكتور مصلح الحديثي التاريخ  العراقية  15

 األستاذ الدكتور محمد طه اال ظمي  التاريخ كلية اآلداب  العراقية   16
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 / كلية اآلداب / قسُ التاريخاألنبارجامعة 

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 يُ ذونون الحديثياألستاذ الدكتور  بد الرح التاريخ اآلداب األنبار 1

 األستاذ الدكتور  بد الستار مطلد درويش التاريخ اآلداب األنبار 2

 األستاذ الدكتور  بد المجيد  بد الحميد العاني التاريخ اآلداب األنبار 3

 األستاذ الدكتور غسان  بد الكريُ الييتي التاريخ اآلداب األنبار 4

 ور كريُ  جيل حسيناألستاذ الدكت التاريخ اآلداب األنبار 5

 

 

 / كلية التربية  / قسُ التاريخاألنبارجامعة 

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  بد اليادي محمد  باس التاريخ التربية األنبار 1

 األستاذ الدكتور  الء الدين أحمد العاني التاريخ التربية األنبار 2

 

 لية التربية للبنات / قسُ التاريخنبار/ كجامعة األ

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور جاسُ محمد  بد الشجيري التاريخ التربية للبنات نباراأل 1

 

 / قسُ التاريخ  ارنسانيةنبار / كلية التربية للعلوم جامعة األ

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور فاروق  بد الرزاق حسين اآللوسي التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  نباراأل 1

 األستاذ الدكتور فواز زحلف جزاع التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  نباراأل 2
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 جامعة ديالى

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 لدكتور تحسين حميد مجيد طهاألستاذ ا التاريخ  ديالى 1

 األستاذ الدكتور أحمد مطر خضير التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 2

 األستاذ الدكتورة سميعة  زيز محمود الشاوي التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 3

 لاألستاذ الدكتور شاكر محمود  سما ي التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 4

 األستاذ الدكتور  ا ُ  سما يل كنعان العباسي التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 5

 األستاذ الدكتور  بد الباسط  بد الرزاق حسين التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 6

 األستاذ الدكتور محمد  صفور سلمان التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 7

 األستاذ الدكتور قحطان حميد كاظُ التاريخ ساسيةالتربية األ ديالى 8

 التاريخ ساسيةالتربية األ ديالى 9
األستاذ الدكتور محمود فياض حمادي حسن 

 الزوبعي
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 جامعة سامراء

 األستاذ الدكتور  بد الحميد حسين أحمد / رميس جامعة سامراء

 اريخجامعة سامراء / كلية التربية /قسُ الت

 

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور توفيق خلف ياسين التاريخ التربية سامراء 1

 األستاذ الدكتور جاسُ الطيف جاسُ التاريخ التربية سامراء 2

 األستاذ الدكتور خالد محمود جراد التاريخ التربية سامراء 3

 ذ الدكتور  ابد براك محموداألستا التاريخ التربية سامراء 4

 األستاذ الدكتور  بد الجبار محسن  باس التاريخ التربية سامراء 5

 األستاذ الدكتور  بد الرزاق وادي التاريخ التربية سامراء 6

 األستاذ الدكتور  الء طه ياسين التاريخ التربية سامراء 7

 اس آل شاماناألستاذ الدكتور قاسُ حسن  ب التاريخ التربية سامراء 8
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 جامعة تكريت / كلية اآلداب / قسُ التاريخ

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور بسمان نوري كوان سلمان التاريخ كلية اآلداب تكريت 1

 األستاذ الدكتور رشيد لطيف  براهيُ أحمد التاريخ كلية اآلداب تكريت 2

 األستاذ الدكتور طلب  بار محل التاريخ كلية اآلداب  ميد تكريت 3

 األستاذ الدكتور طيب  الح  الوي خضر التاريخ كلية اآلداب تكريت 4

 األستاذ الدكتورة ظمياء محمد  باس حمود التاريخ كلية اآلداب تكريت 5

 األستاذ الدكتور  ادل  باس جسام حمادي التاريخ كلية اآلداب تكريت 6

 األستاذ الدكتور معد  ابر رجب التاريخ كلية اآلداب تكريت 7

 األستاذ الدكتور مؤيد حميدي جاسُ محمد التاريخ كلية اآلداب تكريت 8

 األستاذ الدكتور نزار فاضل حسين  لوان التاريخ كلية اآلداب تكريت 9

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات / قسُ التاريخ 

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  براهيُ ياس خضير الدوري التاريخ كلية التربية للبنات تكريت  1

 نمحرلا دب  حلا  ُساب روتكدلا ذاتسألا التاريخ كلية التربية للبنات تكريت  2

 األستاذ الدكتور سلمان خيري الحديثي التاريخ كلية التربية للبنات تكريت  3

 األستاذ الدكتور  بد ربه سكران التاريخ كلية التربية للبنات تكريت  4

 األستاذ الدكتور محمود ياسين أحمد التاريخ ة للبناتكلية التربي تكريت  5

 األستاذ الدكتور ميند ماهر جاسُ التاريخ كلية التربية للبنات تكريت  6

 

 جامعة تكريت / كلية التربية المختلطة / قسُ التاريخ 

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 ستاذ الدكتور حسين حديس جاسُاأل التاريخ كلية التربية المختلطة تكريت 1

 األستاذ الدكتور خالد محمود  بد هللا التاريخ كلية التربية المختلطة تكريت 2

 األستاذ الدكتور  الح حسن  بد الشمري التاريخ كلية التربية المختلطة تكريت 3

 األستاذ الدكتور  الح حسين  بد هللا التاريخ كلية التربية المختلطة تكريت 4

 األستاذ الدكتور محمد يوسف  براهيُ التاريخ كلية التربية المختلطة تكريت 5

 األستاذ الدكتور محمود  باد محمد التاريخ كلية التربية المختلطة تكريت 6
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 األستاذ الدكتور مؤيد محمود حمد المشيداني التاريخ كلية التربية المختلطة تكريت 7

 

 / قسُ التاريخ  ارنسانية جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  الح الدين حسين خضير  لي التاريخ ارنسانيةكلية التربية للعلوم  تكريت 1

 األستاذ الدكتور سامي  الح محمد  ياد التاريخ ارنسانيةكلية التربية للعلوم  تكريت 2

 األستاذ الدكتور  دي سالُ  بد هللا حمد التاريخ ارنسانيةلتربية للعلوم كلية ا تكريت 3

 األستاذ الدكتور يوسف  بد الكريُ طه مكي التاريخ ارنسانيةكلية التربية للعلوم  تكريت 4

 

 

 

 

 

 جامعة كركوك / 

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 لي شاكر  لياألستاذ الدكتور   التاريخ  كركوك 1

 

 

 

 أربيلجامعة 

 االساتةة اسُ القسُ  اسُ الكلية  اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور حسن كريُ الجاف التاريخ  أربيل 1

 األستاذ الدكتور خليل  لي مراد التاريخ  أربيل 2

 األستاذ الدكتور  ماد  بد السالم رؤوف التاريخ  أربيل 3

 تور كمال مظير أحمداألستاذ الدك التاريخ  أربيل 4

 األستاذ الدكتور محسن محمد حسين  التاريخ    أربيل 5
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 جامعة المو ل / كلية اآلداب /قسُ التاريخ

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور دريد  بد القادر نوري التاريخ اآلداب المو ل 1

 دكتور  الح الدين امين طهاألستاذ ال التاريخ اآلداب المو ل 2

 األستاذ الدكتور  ادل نجُ  بو التاريخ اآلداب المو ل 3

 األستاذ الدكتور  بد الجبار حامد أحمد التاريخ اآلداب المو ل 4

 األستاذ الدكتور  بد المنعُ رشاد التاريخ اآلداب المو ل 5

  بد القادراألستاذ الدكتور  صمت برهان الدين  التاريخ اآلداب المو ل 6

 األستاذ الدكتور  الء محمود َكداوي التاريخ اآلداب المو ل 7

 األستاذ الدكتور محمد  لي داهش التاريخ اآلداب المو ل 8

 األستاذ الدكتور موفق سالُ نوري التاريخ اآلداب المو ل 9

 األستاذ الدكتور ناطق  الح مطلوب التاريخ اآلداب المو ل 10

 األستاذ الدكتور نجمان ياسين  باس التاريخ اآلداب المو ل 11

 األستاذ الدكتور هاشُ يحيى المالح التاريخ اآلداب المو ل 12

 

 

 جامعة المو ل / كلية التربية /قسُ التاريخ

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتورة احالم حسن النقيب التاريخ التربية المو ل 1

 األستاذ الدكتور أحمد  سما يل  بد هللا الجبوري التاريخ التربية  لالمو 2

 األستاذ الدكتور جزيل  بد الجبار شيت الجومرد التاريخ التربية المو ل 3

 األستاذ الدكتور حسين  لي طحطوح التاريخ التربية المو ل 4

 ياألستاذ الدكتور طارق فتحي سلطان الدليم التاريخ التربية المو ل 5

 األستاذ الدكتور طه خضر  بيد التاريخ التربية المو ل 6

 األستاذ الدكتور  بد الواحد ذنون طه التاريخ التربية المو ل 7

 األستاذ الدكتور نزار محمد قادر النعيمي التاريخ التربية المو ل 8

 األستاذ الدكتورة نيلة شياب أحمد التاريخ التربية المو ل 9

 األستاذ الدكتور نوفل محمد نوري الشيخ التاريخ يةالترب المو ل 10

 األستاذ الدكتور هاشُ يونس  بد الرحمن الخطيب التاريخ التربية المو ل 11
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 جامعة المو ل / كلية اآلثار 

 االساتةة اسُ القسُ  اسُ الكلية  اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور أحمد قاسُ الجمعة  التاريخ  اآلثار المو ل 1

 األستاذ خالد سالُ  التاريخ  اآلثار  المو ل   2

 األستاذ الدكتور  امر سليمان التاريخ  اآلثار  المو ل   3

 األستاذ الدكتور  لي ياسين الجبوري التاريخ  اآلثار المو ل   4

 

 

 ساسيةجامعة المو ل / كلية التربية األ

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور خليل  براهيُ جاسُ التاريخ ساسيةالتربية األ لمو لا 1

 األستاذ الدكتور  بد الوهاب خضر التاريخ ساسيةالتربية األ المو ل 2

 

 

   ارنسانيةالمو ل / كلية التربية للعلوم جامعة 

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور ياسر  بد الجواد حامد التاريخ نيةارنساالتربية للعلوم  المو ل 1

 

 

 جامعة المو ل /مركز دراسات المو ل

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  براهيُ خليل أحمد   المو ل 1

 األستاذ الدكتور ذنون الطامي   المو ل 2
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 جامعة دهوك

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

  ارنسانيةكلية العلوم  جامعة دهوك 1
األستاذ الدكتور موسى مصطفى  براهيُ /  ميد كلية 

 ارنسانيةلوم الع

 األستاذ الدكتور زرار  ديق توفيق  كلية اآلداب جامعة دهوك 2

 األستاذ الدكتور  بد الفتاح  لي يحيى  كلية اآلداب جامعة دهوك 3

 األستاذ الدكتورة فوزية يونس فتاح  كلية اآلداب جامعة دهوك 4

 األستاذ الدكتور محمد  الح الطيب  كلية اآلداب جامعة دهوك 5
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 / قسُ التاريخ ساسيةجامعة بابل / كلية التربية األ

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 ذ الدكتور فراس سليُ حياوياألستا التاريخ ساسيةة األالتربي بابل 1

 األستاذ الدكتور فالح محمود خضر البياتي التاريخ ساسيةالتربية األ بابل 2

 األستاذ الدكتور قيس حاتُ هاني الجنابي التاريخ ساسيةالتربية األ بابل 3

 األستاذ الدكتور محمد ضاي  حسون الجبوري التاريخ ساسيةالتربية األ بابل 4

 

 / قسُ التاريخ  ارنسانيةكلية التربية للعلوم ة بابل / جامع

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور أحمد يونس زويد التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 1

 األستاذ الدكتور حسن  بد  لي كاظُ الطامي التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 2

 األستاذ الدكتورة زينب فاضل مرجان التاريخ ارنسانيةة للعلوم التربي بابل 3

 األستاذ الدكتور  باس  براهيُ حمادي الجبوري التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 4

 األستاذ الدكتور  بد الخضر جاسُ حمادي التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 5

 األستاذ الدكتور  بد الستار نصيف جاسُ لتاريخا ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 6

 األستاذ الدكتور  صام  بد الحسين نومان التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 7

 األستاذ الدكتور  طية دخيل  باس التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 8

 هادي الميداوياألستاذ الدكتور  لي  التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 9

 األستاذ الدكتور فؤاد طارق كاظُ التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 10

 األستاذ الدكتور كريُ مطر حمزة الزبيدي التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 11

 األستاذ الدكتور محمد حسين حسن الفالحي التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 12

 األستاذ الدكتور محمد  بد هللا  بد فزع التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 13

 األستاذ الدكتور مشتاق طالب حسين التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 14

 األستاذ الدكتور نعيُ جاسُ محمد التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 15

 األستاذ الدكتور وفاء كاظُ ماضي ريخالتا ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 16

 األستاذ الدكتور يحيى كاظُ المعموري التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 17

 األستاذ الدكتور يوسف كاظُ جغيل التاريخ ارنسانيةالتربية للعلوم  بابل 18

 

 جامعة بابل / مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية  

 االساتةة اسُ القسُ سُ الكليةا اسُ الجامعة ت

 بابل 1
مركز بابل للدراسات 

 الحضارية والتاريخية
 األستاذ الدكتور ستار نوري شنين العبودي 
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 جامعة الكوفة /كلية اآلداب في النجف االشرف

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 مهاألستاذ الدكتور أحمد ناجي نع التاريخ اآلداب الكوفة  1

 األستاذ الدكتور جابر رزاق غازي التاريخ اآلداب الكوفة  2

 األستاذ الدكتور جاسب  بد الحسين  ييود الخفاجي التاريخ اآلداب الكوفة  3

 األستاذ الدكتور حسن  يسى الحكيُ التاريخ اآلداب الكوفة  4

 األستاذ الدكتور خالد موسى  بد الحسين الموسوي التاريخ اآلداب الكوفة  5

 األستاذ الدكتور  مار  بودي نصار التاريخ اآلداب لكوفةا  6

 األستاذ الدكتور هادي  بد النبي محمد التميمي التاريخ اآلداب الكوفة  7

 

 كلية التربية للبنات –جامعة الكوفة 

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 محمود الجادراألستاذ الدكتور اليام  التاريخ التربية للبنات الكوفة  1

 األستاذ الدكتورة ختام راهي مزهر التاريخ التربية للبنات الكوفة  2

 األستاذ الدكتور  الء حسين الرهيمي التاريخ التربية للبنات الكوفة  3

 األستاذ الدكتور مشتاق بشير حمود الغزالي التاريخ التربية للبنات الكوفة  4

 لدكتور مقدام  بد الحسين باقر الفياضاألستاذ ا التاريخ التربية للبنات الكوفة  5

 

 شرفسالمية في النجف األالكلية ار –جامعة الكوفة 

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور طالب جاسُ حسين العنزي التاريخ االسالمية الكوفة 1
 

 ثار والتراثكلية اآل–جامعة الكوفة 

 االساتةة اسُ القسُ   اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور طاهر الواملي التاريخ  ميد كلية االثار والتراث الكوفة 1

 األستاذ الدكتور رزاق كردي حسين  التاريخ  كلية اآلثار والتراث  الكوفة   2
 

 كلية الفقه –جامعة الكوفة 

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  الح جبار القريشي  الفقه الكوفة 1
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 جامعة كربالء

 األستاذ الدكتور  باح كاظُ الجابري / رماسة الجامعة

 

 جامعة كربالء / كلية التربية / قسُ التاريخ

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 جياألستاذ الدكتور اياد  بد الحسين  ييود الخفا التاريخ التربية كربالء 1

 األستاذ الدكتور حيدر طالب التاريخ التربية كربالء 2

 األستاذ الدكتور زمان  بيد وناس التاريخ التربية كربالء 3

 األستاذ الدكتور  لي الحسناوي التاريخ التربية كربالء 4

 األستاذ الدكتور  لي كسار الغزالي التاريخ التربية كربالء 5

 تاذ الدكتور  مار محمد يونساألس التاريخ التربية كربالء 6

 

 جامعة القادسية /

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور أحمد محمد طنش   ميد كلية اآلثار القادسية  1

 األستاذ الدكتور انمار  بد الجبار جاسُ التاريخ كلية اآلداب القادسية  2

 ذ الدكتور حسن  لي  بد هللااألستا التاريخ كلية التربية القادسية  3

 األستاذ الدكتورة حمدية  الح دلي التاريخ كلية التربية القادسية  4

 األستاذ الدكتور ستار  بد الحسن جبار آثار كلية اآلثار القادسية  5

 األستاذ الدكتور  ا ُ حاكُ  باس التاريخ كلية التربية القادسية  6

 ذ الدكتور  بد الرضا حسن جياداألستا التاريخ كلية التربية القادسية  7

 األستاذ الدكتور  بد الكريُ حسين  بد الشباني التاريخ كلية التربية القادسية  8

 األستاذ الدكتور  لي  بد الواحد الصامغ التاريخ كلية التربية القادسية  9

 األستاذ الدكتور  لي  بد مشالي العكيلي التاريخ كلية التربية القادسية  10

 األستاذ الدكتور  ماد أحمد  بد الصاحب الجواهري التاريخ  القادسية  11

 األستاذ الدكتور محمد  الح حنيور الزيادي التاريخ كلية التربية القادسية  12

 األستاذ الدكتور محمد كريُ الشمري التاريخ  القادسية  13

 األستاذ الدكتور محمد هليل الجابري التاريخ  القادسية  14

 األستاذ الدكتور نامل حنون التاريخ كلية اآلثار القادسية  15
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 جامعة المثنى

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور حسين كامل جابر الشاهر   المثنى 1

 األستاذ الدكتور متعب خلف جابر الريشاوي التاريخ كلية التربية للعلوم ارنسانية المثنى 2

 

 

 

 جامعة ذي قار

 الدكتور  لي حسين الجابري        / رماسة جامعة ذي قار األستاذ

 جامعة ذي قار / كلية اآلداب / قسُ التاريخ

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  باس حسين مجيسر التاريخ كلية اآلداب ذي قار 1

 ل شييد  جمياألستاذ الدكتور  بد الرسو التاريخ كلية اآلداب ذي قار 2

 األستاذ الدكتور مؤيد شاكر كاظُ الطامي التاريخ كلية اآلداب ذي قار 3

 

 / قسُ التاريخ ذي قار / كلية التربية للعلوم ارنسانيةجامعة 

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 يول جويعد حسوناألستاذ الدكتور  الح جع التاريخ كلية التربية للعلوم ارنسانية ذي قار 1

 األستاذ الدكتور محسن راشد طريُ التاريخ كلية التربية للعلوم ارنسانية ذي قار 2

 األستاذ الدكتور نعيُ كريُ  جيمي التاريخ كلية التربية للعلوم ارنسانية ذي قار 3
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 جامعة واسط

 األستاذ الدكتور  بد الرزاق أحمد ولي / رميس جامعة واسط

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية امعةاسُ الج ت

 األستاذ الدكتور حسين رحيُ  زيز اليماش  التربية واسط 1

 األستاذ الدكتور خضير مظلوم فرحان البديري التاريخ التربية واسط 2

 األستاذ الدكتور رحيُ كاظُ محمد التاريخ التربية واسط 3

 ود سمار لفته السودانياألستاذ الدكتور سعد  ب التاريخ التربية واسط 4

 األستاذ الدكتور سعيد شخير سوادي التاريخ التربية واسط 5

 األستاذ الدكتور طالب محيبس الواملي التاريخ التربية واسط 6

 األستاذ الدكتور طالب منعُ حبيب التاريخ التربية واسط 7

 األستاذ الدكتور  طا سلمان جاسُ التاريخ التربية واسط 8

 األستاذ الدكتور  لي  بد شناوه الكناني التاريخ ساسيةلتربية األا واسط 9

 األستاذ الدكتور فاضل جابر ضاحي التاريخ  واسط 10

 األستاذ الدكتور فاهُ نعمة أدريس الياسري التاريخ التربية واسط 11

 

 

 

 جامعة ميسان / كلية التربية / قسُ التاريخ

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  الح محمد حاتُ التاريخ  ميسان 1

 األستاذ الدكتور  بد هللا كاظُ  بد التاريخ  ميسان 2

 األستاذ الدكتور هاشُ داخل حسين التاريخ  ميسان 3
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 جامعة البصرة / كلية اآلداب / قسُ التاريخ

 األساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور جواد كاظُ منشد ياسين النصر هللا التاريخ اآلداب لبصرةا 1

 األستاذ الدكتور حميد أحمد حمدان التميمي التاريخ اآلداب البصرة 2

 األستاذ الدكتورة سلمى  بد الحميد الياشمي التاريخ اآلداب البصرة 3

 األستاذ الدكتور شاكر مجيد كاظُ التاريخ اآلداب البصرة 4

 األستاذ الدكتورة طيبة خلف  بد هللا التاريخ اآلداب البصرة 5

 األستاذ الدكتور فاروق  الح العمر التاريخ اآلداب البصرة 6

 األستاذ الدكتور محمد  بد هللا محمد العزاوي التاريخ اآلداب البصرة 7

 

 جامعة البصرة / كلية التربية للبنات / قسُ التاريخ

 األساتةة اسُ القسُ لكليةاسُ ا اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور باسُ حمزة  باس التاريخ التربية للبنات البصرة 1

 األستاذ الدكتور رحيُ حلو محمد البيادلي التاريخ التربية للبنات البصرة 2

 األستاذ الدكتورة سييلة مر ي مرزوق التاريخ التربية للبنات البصرة 3

 األستاذ الدكتور  الح محمد  الح العلي اريخالت التربية للبنات البصرة 4

 األستاذ الدكتور الزم لفته ذياب التاريخ التربية للبنات البصرة 5

 األستاذ الدكتورة ليلى ياسين حسين التاريخ التربية للبنات البصرة 6

 

 / قسُ التاريخ ارنسانيةجامعة البصرة / كلية التربية للعلوم 

 األساتةة اسُ القسُ ةاسُ الكلي اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  براهيُ جدوع محسن التاريخ التربية للعلوم ارنسانية البصرة 1

 األستاذ الدكتور  براهيُ فنجان ارمارة التاريخ التربية للعلوم ارنسانية البصرة 2

 األستاذ الدكتور جاسُ ياسين محمد التاريخ التربية للعلوم ارنسانية البصرة 3

 األستاذ الدكتور حسين جبار مجيتل التاريخ التربية للعلوم ارنسانية البصرة 4

 األستاذ الدكتور حميد سراج األسدي التاريخ التربية للعلوم ارنسانية البصرة 5

 األستاذ الدكتور شكري نا ر  بد الحسين التاريخ التربية للعلوم ارنسانية البصرة 6

 األستاذ الدكتور  لي  الح محسن رسن التاريخ نسانيةالتربية للعلوم ار البصرة 7

 األستاذ الدكتور فوزي خلف شويل التاريخ التربية للعلوم ارنسانية البصرة 8

 األستاذ الدكتور كاظُ باقر  لي التاريخ التربية للعلوم ارنسانية البصرة 9

 نزار حبيب  زيزاألستاذ الدكتور  التاريخ التربية للعلوم ارنسانية البصرة 10
 

 جامعة البصرة / مركز دراسات البصرة والخليج العربي

 االساتةة اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور  بد الحكيُ غنتاب الكعبي جامعة البصرة / مركز دراسات الخليج العربي 1
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و : الكليات األ  :هلية في بغداد والمحافظاتثانيا

 كلية الرشيد الجامعة

 االساتةة اسُ القسُ ُ الكليةاس اسُ الجامعة ت

 األستاذ الدكتور خاش  المعاضيدي التاريخ الرشيد  1

 

 كلية المأمون الجامعة

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 األستاذ  بد القادر حسن التكريتي التاريخ مون الجامعةأالم  1

 األستاذ الدكتور غازي فيصل الراوي    2

 ذ الدكتور ياسين طه ظاهر العسكرياألستا    3

 

 (مام موسى الكاظُ  ليه السالمجامعة ار

 االساتةة اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

1 
مام موسى الكاظم جامعة اإل

 )عليه السالم (
 األستاذ الدكتور سعدون  طيه بريدي الربيعي  

 

 سراءجامعة ار

 ساتةةاال اسُ القسُ اسُ الكلية اسُ الجامعة ت

 الموسوي ةاألستاذ الدكتور حميد رزاق نعم   سراءجامعة اإل 1

 

 

 المؤسسة العامة لآلثار والتراث 

 . األستاذ الدكتور محمد باقر الحسيني  1

 

 وزارة الثقافة 

 بو الحسن  سما يل العالقأالدكتور  الء  . األستاذ 1

 

 


