
 مجهىزيت انعسق
 وشازة انتعهيى انعايل وانبحث انعهًي

 يسكص دزاساث املىصم/جايعت املىصم
 تــايـسعـب

 احملرتو عبد انصاحب نبيم كاظى اندكتىز االستاذ انعهًي انتعهيى انعايل وانبحث يعايل وشيس 
 وبإشساف
 جايعت املىصماحملرتو  زئيس االستاذ اندكتىز قصي كًال اندين االمحدي 

 االولانسابع واالفرتاضي اندويل  انعهًييؤمتسه  يسكص دزاساث املىصم  يقيى

    املـىسـىو

 واننهىضانتكىين بني اندونت اننىزيت   
   باملىصم يؤسس اجلايع اننىزي شنكي نىز اندين حمًىد بن  ختهيداً نركسي

 2021شثاط  25-24االستعاء ٔاخلًٛظ ادلٕافكٕٚيٙ 



/  الجامعة االردنٌة/ جبران محموداحمدنعمان . د.أ•

 رئٌسا  

الكلٌة /  نٌنوىمدٌرٌة تربٌة /علً نجم عٌسى. د.أ•

 عضوا  / المفتوحةالتربوٌة 

كلٌة / جامعة الموصل/ فتحً سالم ساٌر. د.أ•

 عضوا  / التربٌة االساسٌة

كلٌة / جامعة الموصل/ جبر سلطان سلطان.د. م.أ•

 عضوا  /  االداب

 عضوا  / جامعة الكوٌت/ سند احمد عبدالفتاح. د.أ•

كلٌة / جامعة الموصل/ شكٌب راشد آل فتاح. د.م.أ•

 عضوا  / التربٌة للعلوم االنسانٌة

/  تركٌا/ ارتكلوجامعة / اوغلومتٌن شرٌف . د.م.أ•

 .عضوا  

تركٌا / اغدٌرجامعة / اوفالزعبد الحلٌم . د.م.أ•

 عضوا  

جامعة طاهري محمد / سٌاب بلٌمودخٌرة . د.م.أ.•

 عضوا  / الجزائر/ بشار

/  جامعة حلب/ ولٌد عبد الرحمن االخرس. د.م.أ•

 سورٌا

جامعة /أسعد كدرو نرجس.د.م.أ•

 تركٌا/ماردٌن/ارتكلو

 .تركٌا/ اغدٌرجامعة /احمد الخلٌل. د. م.أ•

 انهجُح انعهًٛح
/  دراسات الموصل مدٌرمركز/العباٌجً ذنونمٌسون . د.أ•

 رئٌسا  

دراسات مركز /جامعة الموصل/الطائًٌونس  ذنون. د.أ•

 عضوا  / الموصل

 عضوا  / جامعة الشارقة/محمد مؤنس احمد عوض. د.أ•

كلٌة /جامعة الموصل/المال جاسم عبدالرزاق  ناصر.د.ا•

 عضوا  / االداب

 عضوا  /مركز دراسات الموصل/العبٌديعلً احمد . د.م.أ•

 عضوا  /دراسات الموصلمركز /محمودجمٌل  عروبة.د.م.أ•

 عضوا  /مركز دراسات الموصل/ٌاسٌن ٌوسف هدى.د.م.أ•

 عضوا  /الموصلمركز دراسات /مها سعٌد حمٌد. د.م.أ•

 عضوا  /مركز دراسات الموصل/نزار الدباغ محمد.د.م.أ•

 عضوا  / دراسات الموصلمركز /السبعاويهناء جاسم . م.أ•

/  الموصلدراسات مركز /عبد الخالق السبعاوي حنان.د.م•

 عضوا  

/  الموصلدراسات مركز /الغضنفريحازم  صهٌب.د.م•

 عضوا  

 عضوا  /الموصلدراسات مركز /عامر بلو اسماعٌل . م•

 انهجُح انرحضريٚح

 انفُٛحانهجُح 
مركرررز دراسرررات /عبٌرررر حكمرررت. أ

 رئٌسا  / الموصل

مركرررررز دراسرررررات /ٌحٌرررررى رائرررررد.ا

 عضوا/الموصل

مركرررررز /مخلرررررف جمٌرررررل علرررررً.ا

 عضوا/دراسات الموصل

مركرز /ذنرونعبرد الكررٌم  بشرى.ا

 دراسات الموصل

مركرررز دراسرررات /عرررارف احرررالم.ا

 عضوا/ الموصل

مركرررررز /اٌسرررررف مٌسرررررا  دٌررررررا.ا

 عضوا/دراسات الموصل

 انهجُح االعاليٛح
/  نزار الدباغ محمد.د.م.أ

 رئٌسا   

 عضوا  /اسماعٌل بلو عامر.م

  مسؤول/المختار مهند عمر.ا

 دراسات مركز اعالم

 عضوا  /الموصل

 



 
 االنكرتَٔٙذ Google Meetساتظ انذخٕل اىل اجلهغح االفرراحٛح عهٗ تشَايج 

https://meet.google.com/iku-sudf-vhc 
 2021شثاط / 24انٕٛو االٔل  

 ترٕلٛد تغذاد  1 –صثاحًا   11انغاعح : اجلهغح االفرراحٛح 
ً
 صثاحًا ترٕلٛد غشُٚرش  11-8/يغاء

 ذالٔج آٚاخ يٍ انزكش احلكٛى
 اجلًٕٓس٘ انغالو 

ذؽؾؿةذممثلذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاطوصلذاحملرتمذقؾؼقفا

 .ؿداعدذرئقسذجاؿعةذاطوصلذؾؾشؤونذاؾعؾؿقة/ذاحملرتمداملذاالدتاذذاؾدؽتورذؿـريذ 
 .ؿدقرذؿرؽزذدراداتذاطوصل/ذذاؾعباجييذذـونذاؾدؽتورؿقدوناالدتاذذ:كهًح انهجُح انرحضريٚح ذهمٛٓا 

ذاالردـقةاشاؿعةذ/ذحمؿودذامحدذجربانذاؾدؽتورـعؿانذاالدتاذ:ٚهمٛٓاكهًح انهجُح انعهًٛح 

 اؾعؾؿقةرئقسذاؾؾجـةذذذ
:ذذاؾشارؼةجاؿعةذةذاطتحدةذاؾعربقاالؿاراتذ/ؿؤـسذعوضذحمؿدذاالدتاذذاؾدؽتورذ: احملاضشج االفرراحٛح ٚهمٛٓا

 أضٕاء جذٚذج( و1174-1146)إشكانٛح دساعح ذاسٚخ َٕس انذٍٚ حمًٕد 

 .ؿرؽزذدراداتذاطوصل/ذامحدذحمؿدذاؾعبقدياالدتاذذاطداعدذاؾدؽتورذعؾيذ: اداسج اجلهغح االفرراحٛحذذ

ذؿرؽزذدراداتذاطوصل/ذاطختاراؾدقدذعؿرذؿفـدذ: االداسج االنكرتَٔٛح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ذ(  ظٓشا ترٕلٛد غشُٚرش 3-1/عصشًا ترٕلٛد تغذاد 6-4)اجلهغح االٔىل 
   2021/شثاط/ 24

 (عريج َٕس انذٍٚ صَكٙ ٔاعًانّ انذاخهٛح)

 Google Meet تشَايج عهٗ االٔىل اجلهغح اىل انذخٕل ساتظ•
 االنكرتَٔٙ

•giy-phcn-com/fso.google.//meet:https 

 انكهٛح /َُٕٖٛ ذشتٛح يذٚشٚح/عٛغٗ جنى عهٙ .د.أ :اجلهغح سئٛظ•
 ادلفرٕحح انرتتٕٚح

 ادلٕصم دساعاخ يشكض /محٛذ ععٛذ يٓا .د.و.أ : اجلهغح يمشس•

 ادلٕصم دساعاخ يشكض / انغثعأ٘ جاعى ُْاء .و.أ :االنكرتَٔٛح االداسج•
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 ادمذاؾباحث ذ عـوانذاؾبحث
ذواطدتشرؼنيذاطؤرخنيذبنيذودورهذزـؽيذاؾدقنذـورذذخصقةذ(1)

 ذرـدقؿانذودتقػنذجبذفاؿؾتونذبنيذؿؼارـةذدرادةذاؾربقطاـقني

 جادمذاطالذاؾرزاقذعبدذـاصرذ.د.أذ- ذ

 اؾتارقخذؼدمذ/االدابذؽؾقة/اطوصلذجاؿعةذ/اؾعراقذمجفورقة

ذتؼدقراتذيفذحمؿودذـوراؾدقنذاألؿريذوارازاتذدريةذ(2)

 Nikta)ذاقؾقدقفذـقؽتقاذاطدتشرقذاطعاصرقنذاطدتشرؼني

Elisseeff)ذذزؾقؾقةذدرادةذأمنوذجاذ(1997ذـــ1915)ذ 

 حدنيذعؾقويذقودفذزفريذ.د.م.أذ- ذ

 ذذاؾتارقخذؼدم/ذاؾرتبقةذؽؾقة/ذاؾؼاددقةذجاؿعةذ/اؾعراقذمجفورقة

ذإمساعقلذاؾصاحلذاطؾكذأمذواؾدتذأـرذبـتذاؾدقنذعصؿةذاضاتونذ(3)

 (ؿؼارـةذدرادة)ذحمؿودذاؾدقنذـورذاؾدؾطانذزوجتا

 قودفذـعؿانذامساعقلذرعدذ.د- ذ

 اؾتارقخذؼدمذ/اآلدابذؽؾقةذ/تؽرقتذجاؿعةذ/اؾعراقذمجفورقة

ذؿدقـةذيفذاؾزـؽقةذاطباـيذعؾىذحمؿودذاؾدقنذـورذوصػاتذأؾؼابذ(4)

 حضارقةذتارخيقةذدرادةذحؾب

 األخرسذاؾرمحنذعبدذوؾقدذ.دذ- ذ
 ذذاؾتارقخذؼدمذ/حؾبذجاؿعةذ/اؾدورقةذاؾعربقةذاشؿفورقة

ذوأثرفاذزـؽيذاؾدقنذـورذذخصقةذيفذواألدبقةذاؾعؾؿقةذاضؾػقةذ(5)

 (م1174-1146/ذــف569-541)ذاؾدقاديذحؽؿهذيف

ذ/م1945ذؿايذ8ذجاؿعةذذؼاطة،ذوالقةذاشزائر،/ذداحؾيذباللذذ- ذ

ذؼدمذواالجتؿاعقة،ذاإلـداـقةذؾؾعؾومذبومجعةذدوقداـيذؽؾقة

 ذذاالـداـقةذاؾعؾوم

 ذ

 حبٕز اجلهغح االٔىل
 عريج َٕس انذٍٚ ٔاعًانّ انذاخهٛح

 



 (  ظٓشا ترٕلٛد غشُٚرش 3-1/عصشًا ترٕلٛد تغذاد 6-4)اجلهغح انثاَٛح 
 َٕس انذٍٚ ٔادلٕصمذذ

 االؾؽرتوـي Google Meetعهٗ تشَايج ساتظ انذخٕل اىل اجلهغح انثاَٛح  

jxj-dcoy-https://meet.google.com/dgx 
 / انعشتٛح يصش مجٕٓسٚح /انُصش أتٕ انعظٛى عثذ حمًذ .د.أ : اجلهغح سئٛظ
     .االداب كهٛح /انضلاصٚك جايعح

 ادلٕصم دساعاخ يشكض /انذتاغ ٚاعني ْذٖ .د.و.أ :اجلهغح يمشس

 ادلٕصم دساعاخ يشكض /انعثٛذ٘ امحذ عهٙ .د .و.أ  :االنكرتَٔٛح االداسج

https://meet.google.com/dgx-dcoy-jxj
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 حبٕز اجلهغح انثاَٛح
 َٕس انذٍٚ  ٔادلٕصم

 اعى انثاحس                             انثحسعُٕاٌ  

ذذػىذاؾشامذوبالدذاطوصـلذػىذاؾتعؾقؿقةذاطؤدداتذعؾىذاألوؼـــافذ(1)

 ياؾــورذاؾعفد

ذؽؾقةذ/اؾزؼازققذجاؿعةذ/اؾعربقةذؿصرذمجفورقةذ/اؾـصرذأبوذاؾعظقمذعبدذحمؿدذ.د.أ

 ذذذذاالداب

 ؾقبقاذ– اشػارةذجاؿعة/اؾؽؽؾىذصاحلذفـقةذةاالدتاذذوذ-
ذذؿدردةذ"ذاطوصلذيفذزـؽيذحمؿودذاؾدقنذؾـورذاؾعؿراـقةذاشفودذ(2)

 "ذإمنوذجًاذاؾـوريذاشاؿع

ذذاؾرتبوقةذاؾؽؾقةذ/ـقـوىذتربقةذؿدقرقة/ذاؾعراقذمجفورقةذ/ذعقدىذرمذعؾيذ.د.أ-

 اطػتوحة

ذ-ذزـؽيذاؾدقنذـورذعفدذخاللذاطوصلذيفذاطعؿارقةذاالرازاتذ(3)

 امنوذجًاذاؾـوريذاشاؿع

 اؾعالفذامساعقلذفاـيذعؿادذ.دذ.م.أذذوذذجيذهاؾدقوذداؤدذحازمذممتازذ.م.أ-

 اؾعؿارةذفـددةذؼدم/ذاهلـددةذؽؾقةذ/اطوصلذجاؿعةذ/اؾعراقذمجفورقةذ

ذذاؿةذالبيذاؾروضتنيذؽتابذخاللذؿنذباطوصلذوعالؼتهذاؾدقنذـورذ(4)

 ذ(م1266/فـ665ت)

 اؾدباغذقودفذقادنيذفدىذ.د.م.أ

 اطوصلذدراداتذؿرؽزذ/اطوصلذجاؿعةذ/اؾعراقذمجفورقة

-566)ذاألعوامذخاللذاطوصلذساهذزـؽيذحمؿودذاؾدقنذـورذؿوؼفذ(5)

 وحضارقًاذدقادقًاذذ(م1174-م1171/ــف569

 اؾغضـػريذاؾرزاقذعبدذحازمذصفقبذد.مذ

 اطوصلذدراداتذؿرؽز/اطوصلذجاؿعةذ/اؾعراقذمجفورقة

 حمؿدذأمحدذاهللذعبدذأمحد.دذ- واطوصلذحمؿودذاؾدقنذـورذ(6)
ذذؿشرف/اطصرقةذواآلثارذاؾدقاحةذبوزارةذآثارذؿػتشذ/اؾعربقةذؿصرذمجفورقة

 باؾؼافرةذفوؾـدذػانذجباؿعةذأؽادميي



 ترٕلٛد تغذاد9-7)اجلهغح انثانثح •
ً
  ترٕلٛد غشُٚرش 6-4/يغاء

ً
 ( يغاء

 َٕس انذٍٚ ٔدٔسِ يف يٕاجٓح احلشٔب انصهٛثٛح

 االنكرتَٔٙ Google Meet تشَايج عهٗ انثانثح اجلهغح اىل انذخٕل ساتظ•

•sih-vzie-com/fdt.google.//meet:https 

 انكٕٚد دٔنح/انكٕٚد جايعح /عثذانفراح امحذ عُذ .د.أ :اجلهغح سئٛظ•

 ادلٕصم دساعاخ يشكض /انذتاغ َضاس حمًذ .د.و.أ: اجلهغح يمشس•
 ادلٕصم دساعاخ يشكض /امساعٛم تهٕ عايش .و :االنكرتَٔٛح االداسجذذ•
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 اعى انثاحس عُٕاٌ انثحس
ممؾؽةذبقتذ)اؾصراعذعؾىذاشبفةذاشـوبقةذ –اؾدقنذحمؿودذواؾصؾقبقونذـورذ(1)

 م1174-1146/ذــف569ذ-541(اؾؼدسذوؿصر
 ؼاطةذ-ذ1945ؿايذذ8جاؿعةذ-اشزائر/ذؿارسؽؿالذبنذ.ذذد.أ

اؾدؾطانذـورذاؾدقنذحمؿودذبنذزـؽيذعفدذيفذواطواجفةذضدذاؾصؾقبقنيذاؾتدقنذ(2)

 (م1173-1146/فـذ541-569)

ؽؾقةذذ/ذاطوصلجاؿعةذ/ذاؾعراقمجفورقةذ/ذاؾـاصرصػوانذرهذحدنذ.ذد.ا

 ؼدمذاؾتارقخ/ذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقة

-1146/فـ569-541)اؾدؾطانذـورذاؾدقنذحمؿودذبنذزـؽيذضدذاؾصؾقبقنيجفادذ(3)

 (م1173

ؽؾقةذ/ذجاؿعةذاطوصلذ/ذاؾعراقمجفورقةذ/ذاؾزقديؿصعبذمحاديذ.ذد.أ

 االدتشراؼقةوحدةذاؾدراداتذ/ذاآلداب

ؿنذ(م1174ذ-فـذ569/ذمذ1146ذ-فـذ541)ـورذاؾدقنذزـؽيذؾؾصؾقبقنيذؿواجفةذ(ذ4)

 خاللذاطصادرذاألدبقةذواؾشعرقة

ؽؾقةذ/ذ1جاؿعةذاصاجذضضرباتـة/ذاشزائرذذ/عبدذاؾؽرقمذبصدققذ.ذد

 ؼدمذاؾتارقخذوعؾمذاآلثارذ/ذاؾعؾومذاالـداـقةذواالجتؿاعقةذ

ؿدقرقةذتربقةذ/ذؾؼاءذخؾقلذامساعقلذاؾغزاؾيذمجفورقةذاؾعراق.ذد.م اؾؼقادةذاؾعدؽرقةذؾـورذاؾدقنذزـؽيذواثرفاذيفذؿؼاوؿةذاؾصؾقبقنياداؾقبذ(ذ5)

 ثاـوقةذاطعرػةذؾؾبـات/ـقـوى
جاؿعةذذ/مجفورقةذاؾعراق/عؿرذداجدذخمؾفذاؾداؿرائيذ.ذد.مذو

 ذذؽؾقةذاؾرتبقة/داؿراء
ـوراؾدقنذحمؿودذيفذؿؼاوؿةذاؾوجودذاؾصؾقيبذباطشرقذاإلدالؿيذبنيذذإدرتاتقجقة(ذ6)

 (م1174ذ-م1146/فـ569ذ-فـ541)اؾوحدةذاؾداخؾقةذواؾتطوققذاضارجيذ
 محزةذؼادري.ذذأ

 جاؿعةذعبدذاصؿقدذؿفري02ؼدـطقـةذذ-اشؿفورقةذاشزائرقةذذ

 

 اجلهغح انثانثح حبٕز 
 َٕس انذٍٚ ٔدٔسِ يف يٕاجٓح احلشٔب انصهٛثٛح

 

 



 
 9-7:)اجلهغح انشاتعح

ً
  ترٕلٛد غشُٚرش 6-4/يغاء

ً
 (  يغاء

 َٕس انذٍٚ ٔعاللاذّ اخلاسجٛح

 
 االنكرتَٔٙ Google Meetساتظ انذخٕل اىل اجلهغح انشاتعح عهٗ تشَايج 

• https://meet.google.com/rnr-fqdq-qtc 

 اغذٚشجايعح / ذشكٛا/ امحذ اخلهٛم . د. و.أ:سئٛظ اجلهغح •

 يشكض دساعاخ ادلٕصم/ عثذ اخلانك انغثعأ٘ حُاٌ.د.و:ذيمشس اجلهغح•

 يشكض دساعاخ ادلٕصم/انعثاجيٙ رٌَٕيٛغٌٕ . د.أ: االداسج االنكرتَٔٛح•
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 اعى انثحس عُٕاٌ انثحس

جاؿعةذذ/ذاؾعراقمجفورقةذ/ذاؾؾفقيبػتحيذداملذمحقديذ.ذد.أ (م1177-1146/فـ573-539)اؾزـؽيذؾؾتحاؾػاتذاالرؿـقةذـذاؾصؾقبقةذاؾتصديذ(ذ1)

 رئقسذؼدمذاؾتارقخ/ذؽؾقةذاؾرتبقةذاألدادقةذ/ذاطوصلذ

 ارتوؽؾوذجاؿعة/ذؿاردقن/ذترؽقاذ/ذؽدروـرجسذأدعدذ.ذد.م.اذذ يفذعفدذـورذاؾدقنذودورفمذيفذاؾتصديذؾؾفجؿاتذاؾصؾقبقةذاؾزـؽقةذاألرتؼقةاؾعالؼاتذ(ذ2)

مذدرادةذيفذؿربراتذ1174/ذــف569مذو1162/ــف558اؾـوريذيفذاؾبالطذاؾػارؿيذؿاذبنيذاؾـػوذذ(ذ3)

 اصضورذوتداعقاتهذاؾدقادقةذواطذفبقةذعؾىذؿصر

اشقالؾيذذ/ؿؾقاـةمخقسذ/ذاشزائر/محاتقتعبدذاؾؽرقمذ.ذم.أ

 بوـعاؿةذ
 ذذ02اؾبؾقدةذ/ؾوـقديعؾيذ/اشزائر/حمؿدوذذأمساءذحاجذ

/ذجاؿعةذؿـّوبة/ذاؾّتوـدّقةاشؿفورّقةذ/ذبشريذاؾعبقديذ.ذد.م.ا ربقعتفاذوأفداػفا(:ذمذ1174-1146)ـورذاؾّدقنذزـؽيذباؾبقزـطقنيذعالؼةذ(ذ4)

 مبـّوبةذذذذؽؾّقةذاآلدابذواؾػـونذواإلـداـقاتذ

 آغريجاؿعةذذ-ترؽقاذ/حدنيذعؾي.ذد.م.أ أرتقذبينزـؽيذوعالؼاتفمذؿعذبـوذ(ذ5)
 األرتؼقةجاؿعةذؿاردقنذذ-ترؽقا/ذبوزؽورتعبداؾباؼيذ.ذد.م.أوذذ

جاؿعةذ-أربقلذ/ذاؾعراقذمجفورقةذ/حمؿدذرافرذذؽاؽلاريذ.ذد.م األقوبقةوعالؼاتهذباألدرةذـوراؾدقنذزـؽيذ(ذ6)

 صالحذاؾدقن
أربقلذذ/ذاؾعراقذمجفورقةذ/ذعثؿانعبداهللذاضاؾقذذعبد.موذ

 دورانجاؿعةذ/

 ؼدمذتارقخذاإلدالم/ذجاؿعةذررابزون/ذترؽقاذ/ذؼارانمجعةذ.ذد بنيذصالحذاؾدقنذاالقوبيذوذـورذاؾدقنذؿؼاقدات(ذ6)

 

 حبٕز اجلهغح انشاتعح
 َٕس انذٍٚ ٔعاللاذّ اخلاسجٛح

 



 
 2021شثاط  25انٕٛو انثاَٙ  

 صثاحًا ترٕلٛد غشُٚرش  11-8/صثاحًا ترٕلٛد تغذاد    1  -  11انغاعح 
 (انُٓضح انعهًٛح ٔاالدتٛح يف عٓذ َٕس انذٍٚ)

  
 

 االنكرتَٔٙ Google Meetعهٗ تشَايج ( أ)انذخٕل اىل اجلهغح اخلايغحساتظ 

pvk-rvrs-meet.google.com/hqihttps:// 

ح/ تشري انعثٛذ٘ . د.و.ا: سئٛظ اجلهغح
ّ
َٕغٛ

ّ
ح انر

ّ
ٕتح   / اجلًٕٓسٚ

ّ
 .جايعح يُ

 يشكض دساعاخ ادلٕصم/ انغضُفش٘صٓٛة حاصو . د.و: اجلهغح يمشس 

 يشكض دساعاخ ادلٕصم/ انغٛذ عًش يُٓذ ادلخراس: االداسج االنكرتَٔٛح

https://meet.google.com/hqi-rvrs-pvk
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 اعى انثاحس عُٕاٌ  انثحس

  هـ569-541 محمود الدٌن نور زمن الطبٌة والمنشآت الطب (1)

 

  / عثمانً الخٌر أم .د.م .أ و – الشلف بوعلً بن حسٌبة جامعة / الجزائر /تازي عائشة .د.م.أ

 بونعامة جٌاللً جامعة /ملٌانة خمٌس/الجزائر

 

   اغدٌر جامعة /  تركٌا /اوفالز الحلٌم عبد.د  و اغدٌر جامعة /  تركٌا / الخلٌل أحمد .د   حضارٌة دراسة ودمشق حلب فً النورٌة البٌمارستانات (2)

 للعلوم التربٌة كلٌة / الموصل جامعة /العراق جمهورٌة /  الحمٌد حامد مٌسر برزان .د.أ     وتحلٌل دراسة زنكً الدٌن نور عصر فً والعلمٌة الحضارٌة اآلثار (3)

 االنسانٌة

 التربٌة كلٌة / العراقٌة الجامعة /العراق جمهورٌة /الغنطوسً حمد ابراهٌم الرحمن عبد .د.أ و 

-541)محمود الدٌن نور عهد فً حلب اتابكٌة فً العلمٌة الحٌاة (4)

 (م1181-1146/هـ578

 االداب كلٌة /الموصل جامعة /العراق جمهورٌة / الحمدانً سعٌد احمد عمر.د.م.أ  

               العربً العلمً التراث احٌاء مركز/بغداد جامعة/العراق جمهورٌة / فارس  عٌسى رشــــا د.م     والحضارٌة العلمٌة الحركة دعم فً ودوره زنكً الدٌن نور (5)

 األسالمٌة العلوم كلٌة /بغداد جامعة/العراق جمهورٌة /علً الستار عبد رواء .م  و

 وردت التً النورٌة الدولة عهد فً الشام بالد فً التعلٌمٌة المؤسسات (6)

 الموصلً الشعار البن الجمان قالئد كتاب فً

 دراسات مركز / الموصل جامعة /العراق جمهورٌة / السبعاوي علً الخالق عبد حنان .د .م    

 الموصل

-541 )الدٌن نور عهد فً  والحضارٌة العلمٌة النهضة (7)

 (م1174-م1146/هــ569

  التربٌة كلٌة /سامراء جامعة/ الدٌن صالح محافظة/العراق جمهورٌة /جاسم نصٌف سهاد  .م   

 التارٌخ قسم/

 (أ)اجلهغح اخلايغح
 يف عٓذ َٕس انذٍٚ  انُٓضح انعهًٛح ٔاالدتٛح



 
 2021شثاط  25انٕٛو انثاَٙ  

 صثاحًا ترٕلٛد غشُٚرش  11-8/صثاحًا ترٕلٛد تغذاد    1  -  11انغاعح 
 (انُٓضح انعهًٛح ٔاالدتٛح يف عٓذ َٕس انذٍٚ)

 
 Google Meet تشَايج عهٗ (ب) اخلايغح اجلهغح اىل انذخٕل ساتظ•

 االنكرتَٔٙ

• https://meet.google.com/hde-xpch-vfw 
كهٛح /جايعح انمادعٛح/حغني عهٕٕٛ٘ٚعف  صْري.د.و.أ: سئٛظ اجلهغح•

 .لغى انراسٚخ/انرتتٛح
جايعح /مجٕٓسٚح انعشاق/سشــــا عٛغٗ فاسط د.و: يمشس اجلهغح•

 يشكض احٛاء انرتاز انعهًٙ انعشتٙ /تغذاد

 يشكض دساعاخ ادلٕصم/ امحذ انعثٛذ٘ عهٙ.د.و.أ: االنكرتَٔٛحاالداسج     •

https://meet.google.com/hde-xpch
https://meet.google.com/hde-xpch
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 اعى انثاحس عُٕاٌ  انثحس

-م1146/فـ541)ـورذاؾدقنذحمؿودذوصـاعةذاؾطبذيفذعفدهذ(ذ1)ذذ

 (م1174/فـ569

 

 جاؿعةذاطوصل/ذمجفورقةذاؾعراق/ذذاشوؿردذعبدذاشبارذجزقل.د.أذذ

 ذذ

اؾّصـاعقةذيفذعفدذـورذاؾدقنذحمؿودذاؾزـؽيذاؾـفضةذ(ذ2)

 أمنوذجًا –اؾّصـاعاتذاؾغذائقةذذ-(ذــف561-ــذف549)

 1945ؿايذذ8جاؿعةذؼاطةذ/ذاشزائرذ/ذأقوبذؿشاقرقةاألدتاذذ

 1945ؿايذذ8جاؿعةذ/ذؼاطةذذ/اشزائر/ذإميانذضقػيذوذ

ـورذاؾدقنذحمؿودذزـؽيذيفذخدؿةذاؾتعؾقمذيفذدوؾتهذؿدافؿةذ(ذ3)

 (ــذف569-ــذف511)

 جاؿعةذرافريذحمؿدذ/ذذاشزائر/ذزفراءذاؾعاقبذ

ـورذاؾدقنذحمؿودذاؾعؾؿقةذواصضارقةذؾؾـفوضذإدفاؿاتذ(ذ4)

 .بدوؾته

 راؾبذدؽتوراه/ذجاؿعةذاشزائر/ذاشزائر/ذذحمؿدذفرباجي

)ذذم1171-1146/هذ569-541يفذاؾدوؾةذاؾـورقةذاؾتجارةذ(ذ5)

 (اؾتحدقاتذواإلصالحات

 1945ؿاي08جاؿعةذ/ذاؾبؾدذذ-ؼاطةذ-/ذاشزائر/ذدعداويأمساءذ

اطؤدداتذاؾتعؾقؿقةذوذاؾثؼاػقةذيفذعفدذـورذاؾدقنذحمؿودذذ(6)

 مذذ1174-1146/ــف569-541زـؽيذ

 جاؿعةذاألؿريذعبدذاؾؼادرذؾؾعؾومذاإلدالؿقةذ/ؼدـطقـةذ/ذاشزائر/ذعؼوـيذأقوب

 

 (ب)اجلهغح اخلايغح
 يف عٓذ َٕس انذٍٚ  انُٓضح انعهًٛح ٔاالدتٛح



 (  ظٓشا ترٕلٛد غشُٚرش 3-1/عصشًا ترٕلٛد تغذاد 6-4)اجلهغح انغادعح 
 َٕس انذٍٚ يف ادلصادس انراسخيٛح ٔانكراتاخ ادلعاصشج

 Google Meetساتظ انذخٕل اىل اجلهغح انغادعح عهٗ تشَايج •
 االنكرتَٔٙ

https://meet.google.com/uze-nthb-gtn 

 اجلايعح االسدَٛح/ دٔٚكاخ فؤاد.د.أ: سئٛظ اجلهغح•

مجٕٓسٚح /َذٖ عثذ انشصاق حمًٕد اجلٛالٔ٘. د.و.ا:اجلهغحيمشس •
 كهٛح انرتتٛح نهثُاخ/ جايعح تغذاد / انعشاق

 يشكض دساعاخ ادلٕصم/ حمًذ َضاس انذتاغ. د.و.أ: االنكرتَٔٛحاالداسج •

 

https://meet.google.com/uze-nthb-gtn
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 اعى انثاحس عُٕاٌ  انثحس

ـؼدقةذزؾقؾقةذصوؾقةذؿقخائقلذذدرادةذاؾدقنذزـؽيذيفذاطصادرذاؾدرقاـقةذـورذ(1)

 اؾدرقاـيذذ

 اؾريؿوكجاؿعةذ/االردـقةذاهلامشقةذاطؿؾؽةذ/ذاؾدوقؽاتػؤادذعبدذاؾرحقمذ.ذد.أ

ـورذاؾدقنذحمؿودذبنذزـؽيذيفذضوءذؽتابذاؾبافرذالبنذاالثريذصورةذ(ذ2)

 (م1232/فـ630ت)
 ؿرؽزذدراداتذاطوصل/ذاطوصلجاؿعةذ/مجفورقةذاؾعراقذ/ذاؾعباجييذذـونذؿقدون.د.أ
 ذ

 اطعفدذاؾعاؾيذؾعؾومذاؾؼران/مجفورقةذؿصرذاؾعربقة/ذاهلادىاؾدقدذعبدذذاؾباؼىعبدذ.ذدذ (....أمنوذجًادريذأعالمذاؾـبالءذ)ذاؾذفبىؽتاباتذذػىاؾدقنذحمؿودذـورذ(ذ3)
 ذ

ؿارذؿقخائقلذذتارقخذاؾدقنذحمؿودذيفذاطصادرذاؾدرقاـقةذاطعربةذـورذ(ذ4)

 امنوذجًا(ذم1199/فـ596ت)اؾؽبري

 ؿرؽزذدراداتذاطوصل/ذجاؿعةذاطوصل/اؾعراقمجفورقةذ/ذاضػافؿفاذدعقدذ.ذد.ذم.أ

 

 اطوصلذؿرؽزذدراداتذ/ذجاؿعةذاطوصل/اؾعراقمجفورقةذ/ذاؾدباغـزارذذحمؿد.د.م.أ اؾدقنذحمؿودذبنذزـؽيذيفذاؾؽتاباتذاؾتارخيقةذاطوصؾقةـورذ(ذ5)

 ذ

ؼطعةذصاصةذؿنذأوائلذاؾدوؾةذاؾـورقةذإىلذذ"ذذاؾؼالـديالبنذ"ذذقلذتارقخذدؿشق"ذؽتابذ(ذ6)

 "ذفـ555دـةذ

ؽؾقةذاؾرتبقةذذ/ذجاؿعةذبغدادذ/ذاؾعراقمجفورقةذ/اشقالويـدىذعبدذاؾرزاقذحمؿودذ.ذد.م.ا

 ؾؾبـات

اؾتارخيقةذؾؾدريةذاؾـورقةذيفذؽتابذعقونذاؾروضتنيذيفذأخبارذاؾدوؾتنيذذاطروقاتذ(ذ7)

 (م1267/فـذذ665ت)اؾـورقةذواؾصالحقةذألبيذذاؿةذاطؼددي

 ذذـقـوىاطدقرقةذاؾعاؿةذؾرتبقةذ/ذمجفورقةذاؾعراق/ذامحدؼقسذػتحيذ.ذد

 ؼدمذاؾتارقخ/ذؽؾقةذاآلداب/ذاطوصلذجاؿعةذ/ذـشوانذحمؿدذعبداهللذ.ذوذد

 ذ

ـوراؾدقنذحمؿودذاؾزـؽيذيفذؽتابذاصروبذاؾصؾقبقةذؾوؾقمذاؾصوريذصورةذ(ذ8)

 (م1184/فـ580ت)

 ؽؾقةذاآلداب/ذصالحذاؾدقنذجاؿعةذ/ذأربقل/ذاؾعراق/ذعؾيذػتحذاهللذذؽاؿران.ذد.م

 ذ

 حماػظةذصالحذاؾدقن/مجفورقةذاؾعراق/اؾـاصرياؾباحثذابرافقمذػاضلذ اؾدقنذيفذؽتاباتذؿؤرخيذاؾدرقانذاطـصػنيـورذ(ذ9)

ذ

 اجلهغح انغادعح
 َٕس انذٍٚ يف ادلصادس انراسخيٛح ٔانكراتاخ ادلعاصشج: 

 

 



ذاجلهغح اخلرايٛح

 ترٕلٛد تغذاد
ً
 ترٕلٛد غشُٚرش/انغاعح انغاتعح يغاء

ً
 انشاتعح يغاء

 تشَايجانذخٕل اىل اجلهغح اخلرايٛح  عهٗ ساتظ 
 Google Meet  َٙٔاالنكرت 

• https://meet.google.com/kvt-uaud-jwg 

 /انعثٛذ٘امحذ  عهٙ.د.و.أ: لشاءج ذٕصٛاخ ادلؤمتش ٚهمٛٓا•
 دساعاخ ادلٕصميشكض  

 يشكض دساعاخ ادلٕصم/ عايش تهٕ امساعٛم. و: االداسج االنكرتَٔٛح•
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