مجهىزيت انعسق
وشازة انتعهيى انعايل وانبحث انعهًي
جايعت املىصم/يسكص دزاساث املىصم

بـسعـايــت
يعايل وشيس انتعهيى انعايل وانبحث انعهًي االستاذ اندكتىز َبيم كاظى عبدانصاحب احملرتو

وبإشساف

االستاذ اندكتىز قصي كًال انديٍ االمحدي احملرتو/زئيس جايعت املىصم

واالستاذ اندكتىز ييسىٌ ذَىٌ انعباجيي/يديس يسكص دزاساث املىصم

يقيى يسكص دزاساث املىصم يؤمتسه انعهًي انسابع واالفرتاضي اندويل االول

املـىسـىو

اندونت اننىزيت /بني انتكىيٍ واننهىض

ختهيداً نركسي يؤسس اجلايع اننىزي باملىصم َىز انديٍ حمًىد بٍ شَكي
ٕٚي ٙاالستعاء ٔاخلًٛظ ادلٕافك 25-24شثاط 2021

انهجُح انرحضريٚح
• أ.د .مٌسون ذنون العباٌجً/مدٌرمركز دراسات الموصل/
رئٌسا
• أ.د .ذنون ٌونس الطائً/جامعة الموصل/مركز دراسات
الموصل /عضوا
• أ.د .محمد مؤنس احمد عوض/جامعة الشارقة /عضوا
•

ا.د.ناصر عبدالرزاق المال جاسم /جامعة الموصل/كلٌة
االداب /عضوا

• أ.م.د .علً احمد العبٌدي/مركز دراسات الموصل/عضوا
• أ.م.د.عروبة جمٌل محمود/مركز دراسات الموصل/عضوا
• أ.م.د.هدى ٌاسٌن ٌوسف/مركز دراسات الموصل/عضوا
• أ.م.د .مها سعٌد حمٌد/مركز دراسات الموصل/عضوا
• أ.م.د.محمد نزار الدباغ/مركز دراسات الموصل/عضوا
• أ.م .هناء جاسم السبعاوي/مركز دراسات الموصل /عضوا
• م.د.حنان عبد الخالق السبعاوي/مركز دراسات الموصل/
عضوا

انهجُح انعهًٛح

• أ.د .نعمان محموداحمد جبران /الجامعة االردنٌة/
رئٌسا
• أ.د .علً نجم عٌسى/مدٌرٌة تربٌة نٌنوى  /الكلٌة
التربوٌة المفتوحة /عضوا
• أ.د .فتحً سالم ساٌر /جامعة الموصل /كلٌة
التربٌة االساسٌة /عضوا
• أ.م .د.سلطان جبر سلطان /جامعة الموصل /كلٌة
االداب  /عضوا
• أ.د .سند احمد عبدالفتاح /جامعة الكوٌت /عضوا
• أ.م.د .شكٌب راشد آل فتاح /جامعة الموصل /كلٌة
التربٌة للعلوم االنسانٌة /عضوا
• أ.م.د .متٌن شرٌف اوغلو /جامعة ارتكلو /تركٌا/
عضوا.
• أ.م.د .عبد الحلٌم اوفالز /جامعة اغدٌر /تركٌا
عضوا
• .أ.م.د .خٌرة بلٌمود سٌاب /جامعة طاهري محمد
بشار /الجزائر /عضوا
• أ.م.د .ولٌد عبد الرحمن االخرس /جامعة حلب/
سورٌا

• م.د.صهٌب حازم الغضنفري/مركز دراسات الموصل/
عضوا

• أ.م.د.نرجس أسعد كدرو/جامعة
ارتكلو/ماردٌن/تركٌا

• م .عامر بلو اسماعٌل /مركز دراسات الموصل/عضوا

• أ.م .د .احمد الخلٌل/جامعة اغدٌر /تركًا.

انهجُح االعاليٛح

أ.م.د.محمد نزار الدباغ/
رئٌسا
م.عامر بلو اسماعٌل/عضوا
ا.عمر مهند المختار/مسؤول
دراسات
مركز
اعالم
الموصل/عضوا

انهجُح انفُٛح

أ .عبٌرررر حكمرررت/مركرررز دراسرررات
الموصل /رئٌسا
ا.رائرررررد ٌحٌرررررى/مركرررررز دراسرررررات
الموصل/عضوا
ا.علرررررً مخلرررررف جمٌرررررل/مركرررررز
دراسات الموصل/عضوا
ا.بشرى عبرد الكررٌم ذنرون/مركرز
دراسات الموصل
ا.احرررالم عرررارف/مركرررز دراسرررات
الموصل /عضوا
ا.دٌررررررا مٌسرررررا اٌسرررررف/مركرررررز
دراسات الموصل/عضوا

ساتظ انذخٕل اىل اجلهغح االفرراحٛح عهٗ تشَايج Google Meetذاالنكرتَٔٙ
https://meet.google.com/iku-sudf-vhc
 /24شثاط 2021
انٕٛو االٔل ً
ً
ً
اجلهغح االفرراحٛح  :انغاعح  11صثاحا –  1يغاء ترٕلٛد تغذاد  11-8/صثاحا ترٕلٛد غشُٚرش

انغالو اجلًٕٓس٘
ذالٔج آٚاخ يٍ انزكش احلكٛى
كهًح ممثم انغٛذ سئٛظ جايعح ادلٕصم احملرتو ٚهمٓٛا

ا.د.ذؿـريذداملذاحملرتم/ذؿداعدذرئقسذجاؿعةذاطوصلذؾؾشؤونذاؾعؾؿقة.
كهًح انهجُح انرحضريٚح ذهمٓٛا :أ.د.ذؿقدونذذـونذاؾعباجييذ/ذؿدقرذؿرؽزذدراداتذاطوصل.
كهًح انهجُح انعهًٛح ٚهمٓٛا :أ.د.ذـعؿانذحمؿودذامحدذجربان/ذاشاؿعةذاالردـقةذ
ذرئقسذاؾؾجـةذاؾعؾؿقة.
احملاضشج االفرراحٛح ٚهمٓٛا :أ.د.ذحمؿدذؿؤـسذعوضذ/االؿاراتذاؾعربقةذاطتحدة/ذجاؿعةذ
اؾشارؼة:ذإذؽاؾقةذدرادةذتارقخذـورذاؾدقنذحمؿودذ(1174-1146م)ذأضواءذجدقدة
ذاداسج اجلهغح االفرراحٛح :أ.م.د.ذعؾيذامحدذحمؿدذاؾعبقدي/ذؿرؽزذدراداتذاطوصل.
االداسج االنكرتَٔٛح :اؾدقدذعؿرذؿفـدذاطختار/ذؿرؽزذدراداتذاطوصلذ

ً
اجلهغح االٔىل ( 6-4عصشا ترٕلٛد تغذاد 3-1/ظٓشا ترٕلٛد غشُٚرش) ذ

 /24شباط2021/

(عريج َٕس انذ ٍٚصَكٔ ٙاعًانّ انذاخهٛح)
• ساتظ انذخٕل اىل اجلهغح االٔىل عهٗ تشَايج Google Meet
االنكرتَٔٙ
• https://meet.google.com/fso-phcn-giy
• سئٛظ اجلهغح :أ.د .عه ٙجنى عٛغٗ/يذٚشٚح ذشتٛح َ /ُٖٕٛانكهٛح
انرتتٕٚح ادلفرٕحح
• يمشس اجلهغح  :أ.و.د .يٓا ععٛذ محٛذ /يشكض دساعاخ ادلٕصم
• االداسج االنكرتَٔٛح :أ.وُْ .اء جاعى انغثعأ٘  /يشكض دساعاخ ادلٕصم

حبٕز اجلهغح االٔىل
عريج َٕس انذٔ ٍٚاعًانّ انذاخهٛح
عـوانذاؾبحث
( )1ذذخصقة ذـور ذاؾدقن ذزـؽي ذودوره ذبني ذاطؤرخني ذواطدتشرؼنيذ
اؾربقطاـقنيذدرادةذؿؼارـةذبنيذفاؿؾتونذجبذودتقػنذرـدقؿانذ

ادمذاؾباحث
ذ
ذ -ذأ.د.ذـاصرذعبدذاؾرزاقذاطالذجادم
مجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذاطوصل/ؽؾقةذاالداب/ذؼدمذاؾتارقخ

( )2ذدرية ذوارازات ذاألؿري ذـوراؾدقن ذحمؿود ذيف ذتؼدقراتذ ذ
اطدتشرؼني ذاطعاصرقن ذاطدتشرق ذـقؽتقا ذاقؾقدقف ذ( Nikta
)Elisseeffذ(1915ـــذ)1997ذأمنوذجاذدرادةذزؾقؾقةذ

ذأ.م.د.ذزفريذقودفذعؾقويذحدنيمجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذاؾؼاددقةذ/ؽؾقةذاؾرتبقةذ/ؼدمذاؾتارقخذ

( )3ذاضاتون ذعصؿة ذاؾدقن ذبـت ذأـر ذواؾدت ذأم ذاطؾك ذاؾصاحل ذإمساعقلذ ذ
زوجتاذاؾدؾطانذـورذاؾدقنذحمؿودذ(درادةذؿؼارـة)

د.ذرعدذامساعقلذـعؿانذقودفمجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذتؽرقت/ذؽؾقةذاآلداب/ذؼدمذاؾتارقخ

( )4ذأؾؼاب ذوصػات ذـور ذاؾدقن ذحمؿود ذعؾى ذاطباـي ذاؾزـؽقة ذيف ذؿدقـةذ ذ
حؾبذدرادةذتارخيقةذحضارقة
( )5ذاضؾػقة ذاؾعؾؿقة ذواألدبقة ذيف ذذخصقة ذـور ذاؾدقن ذزـؽي ذوأثرفاذ ذ
يفذحؽؿهذاؾدقاديذ(569-541فــذ1174-1146/م)

ذد.ذوؾقدذعبدذاؾرمحنذاألخرساشؿفورقةذاؾعربقةذاؾدورقة/ذجاؿعةذحؾب/ذؼدمذاؾتارقخذ
 ذذبالل ذداحؾي ذ/اشزائر ،ذوالقة ذؼاطة ،ذذجاؿعة ذ 8ذؿاي ذ1945م/ذؽؾقة ذدوقداـي ذبومجعة ذؾؾعؾوم ذاإلـداـقة ذواالجتؿاعقة ،ذؼدمذ
اؾعؾومذاالـداـقةذ
ذ

ً
اجلهغح انثاَٛح ( 6-4عصشا ترٕلٛد تغذاد 3-1/ظٓشا ترٕلٛد غشُٚرش)

ذَٕس انذٔ ٍٚادلٕصم

ساتظ انذخٕل اىل اجلهغح انثاَٛح عهٗ تشَايج Google Meetاالؾؽرتوـي
https://meet.google.com/dgx-dcoy-jxj

سئٛظ اجلهغح  :أ.د .حمًذ عثذ انعظٛى أتٕ انُصش /مجٕٓسٚح يصش انعشتٛح /
جايعح انضلاصٚك /كهٛح االداب.
يمشس اجلهغح :أ.و.دْ .ذٖ ٚاعني انذتاغ /يشكض دساعاخ ادلٕصم
االداسج االنكرتَٔٛح :أ.و .د .عه ٙامحذ انعثٛذ٘ /يشكض دساعاخ ادلٕصم

حبٕز اجلهغح انثاَٛح
َٕس انذٔ ٍٚادلٕصم
عُٕاٌ انثحس

اعى انثاحس

( )1ذاألوؼـــاف ذعؾى ذاطؤددات ذاؾتعؾقؿقة ذػى ذاطوصـل ذوبالد ذاؾشام ذػىذ أ.د .ذحمؿد ذعبد ذاؾعظقم ذأبو ذاؾـصر /ذمجفورقة ذؿصر ذاؾعربقة /ذجاؿعة ذاؾزؼازقق /ذؽؾقةذ
االدابذذذذ
اؾعفدذاؾــوري
ذوذاالدتاذةذفـقةذصاحلذاؾؽؽؾى/جاؿعةذاشػارة –ذؾقبقا( )2ذاشفود ذاؾعؿراـقة ذؾـور ذاؾدقن ذحمؿود ذزـؽي ذيف ذاطوصل ذ" ذؿدردةذ -أ.د .ذعؾي ذرم ذعقدى ذ /ذمجفورقة ذاؾعراق ذ/ؿدقرقة ذتربقة ذـقـوى /ذاؾؽؾقة ذاؾرتبوقةذ
اطػتوحة
اشاؿعذاؾـوريذإمنوذجاًذ"
( )3ذاالرازات ذاطعؿارقة ذيف ذاطوصل ذخالل ذعفد ذـور ذاؾدقن ذزـؽي ذ-ذ -أ.م.ذممتازذحازمذداؤدذاؾدقوهذجيذذوذذأ.م.ذد.ذعؿادذفاـيذامساعقلذاؾعالف
ذمجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذاطوصل/ذؽؾقةذاهلـددةذ/ؼدمذفـددةذاؾعؿارة
اشاؿعذاؾـوريذامنوذجاً

( )4ذـور ذاؾدقن ذوعالؼته ذباطوصل ذؿن ذخالل ذؽتاب ذاؾروضتني ذالبي ذذاؿةذأ.م.د.ذفدىذقادنيذقودفذاؾدباغ
مجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذاطوصل/ذؿرؽزذدراداتذاطوصل
(ت665فـ1266/م)ذ
()5ذؿوؼفذـورذاؾدقنذحمؿودذزـؽيذساهذاطوصلذخاللذاألعوامذ( -566ذم.دذصفقبذحازمذعبدذاؾرزاقذاؾغضـػري
مجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذاطوصل/ؿرؽزذدراداتذاطوصل
569فــ1171/م1174-م)ذذدقادقاًذوحضارقاً
()6ذـورذاؾدقنذحمؿودذواطوصل

ذد.أمحدذعبدذاهللذأمحدذحمؿدمجفورقة ذؿصر ذاؾعربقة /ذؿػتش ذآثار ذبوزارة ذاؾدقاحة ذواآلثار ذاطصرقة/ؿشرفذ
أؽادمييذجباؿعةذػانذفوؾـدذباؾؼافرة

ً

ً

• اجلهغح انثانثح (9-7يغاء ترٕلٛد تغذاد 6-4/يغاء ترٕلٛد غشُٚرش)
َٕس انذٔ ٍٚدٔسِ يف يٕاجٓح احلشٔب انصهٛثٛح
•

ساتظ انذخٕل اىل اجلهغح انثانثح عهٗ تشَايج Google Meet

االنكرتَٔٙ

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

• سئٛظ اجلهغح :أ.د .عُذ امحذ عثذانفراح /جايعح انكٕٚد/دٔنح انكٕٚد
• يمشس اجلهغح :أ.و.د .حمًذ َضاس انذتاغ /يشكض دساعاخ ادلٕصم

•

ذاالداسج االنكرتَٔٛح :و .عايش تهٕ امساعٛم /يشكض دساعاخ ادلٕصم

حبٕز اجلهغح انثانثح
َٕس انذٔ ٍٚدٔسِ يف يٕاجٓح احلشٔب انصهٛثٛح
عُٕاٌ انثحس

اعى انثاحس

()1ـورذاؾدقنذحمؿودذواؾصؾقبقونذ– اؾصراعذعؾىذاشبفةذاشـوبقةذ(ممؾؽةذبقتذ
اؾؼدسذوؿصر)-541ذ569فــذ1174-1146/م

أ.دذ.ذؽؿالذبنذؿارس/ذاشزائر-جاؿعةذ8ذؿايذ1945ذ-ؼاطةذ

()2اؾتدقنذواطواجفةذضدذاؾصؾقبقنيذيفذعفدذاؾدؾطانذـورذاؾدقنذحمؿودذبنذزـؽيذ
(569-541فـذ1173-1146/م)

ا.د.ذصػوانذرهذحدنذاؾـاصر/ذمجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذاطوصل/ذؽؾقةذ
اؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقة/ذؼدمذاؾتارقخ

()3جفادذاؾدؾطانذـورذاؾدقنذحمؿودذبنذزـؽيذضدذاؾصؾقبقني(569-541فـ -1146/أ.د.ذؿصعبذمحاديذاؾزقدي/ذمجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذاطوصلذ/ذؽؾقةذ
اآلداب/ذوحدةذاؾدراداتذاالدتشراؼقة
1173م)
()4ذؿواجفةذـورذاؾدقنذزـؽيذؾؾصؾقبقنيذ(541فـذ-ذ1146مذ/ذ569فـذ-ذ1174م)ؿنذ د.ذعبدذاؾؽرقمذبصدققذ/ذاشزائرذ/ذجاؿعةذاصاجذضضرباتـة1ذ/ؽؾقةذ
اؾعؾومذاالـداـقةذواالجتؿاعقةذ/ذؼدمذاؾتارقخذوعؾمذاآلثارذ
خاللذاطصادرذاألدبقةذواؾشعرقة
م.د.ذؾؼاءذخؾقلذامساعقلذاؾغزاؾيذمجفورقةذاؾعراق/ذؿدقرقةذتربقةذ
()5ذاداؾقبذاؾؼقادةذاؾعدؽرقةذؾـورذاؾدقنذزـؽيذواثرفاذيفذؿؼاوؿةذاؾصؾقبقني
ـقـوى/ثاـوقةذاطعرػةذؾؾبـات
وذم.د.ذعؿرذداجدذخمؾفذاؾداؿرائيذ/مجفورقةذاؾعراق/جاؿعةذ
داؿراء/ؽؾقةذاؾرتبقةذذ
()6ذإدرتاتقجقةذـوراؾدقنذحمؿودذيفذؿؼاوؿةذاؾوجودذاؾصؾقيبذباطشرقذاإلدالؿيذبنيذ
أ.ذذمحزةذؼادري
ذاشؿفورقةذاشزائرقةذ-ذؼدـطقـةذ02جاؿعةذعبدذاصؿقدذؿفري
اؾوحدةذاؾداخؾقةذواؾتطوققذاضارجيذ(541فـ-ذ569فـ1146/م-ذ1174م)

ً

ً

اجلهغح انشاتعح9-7(:يغاء 6-4/يغاء ترٕلٛد غشُٚرش)
َٕس انذٔ ٍٚعاللاذّ اخلاسجٛح

ساتظ انذخٕل اىل اجلهغح انشاتعح عهٗ تشَايج Google Meet

االنكرتَٔٙ

• https://meet.google.com/rnr-fqdq-qtc
• سئٛظ اجلهغح :أ.و .د .امحذ اخلهٛم  /ذشكٛا /جايعح اغذٚش
• يمشس اجلهغح:ذو.د.حُاٌ عثذ اخلانك انغثعأ٘ /يشكض دساعاخ ادلٕصم

• االداسج االنكرتَٔٛح :أ.د .يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجي/ٙيشكض دساعاخ ادلٕصم

حبٕز اجلهغح انشاتعح
َٕس انذٔ ٍٚعاللاذّ اخلاسجٛح
عـوانذاؾبحثذ

ادمذاؾبحث

()1ذاؾتصديذاؾزـؽيذؾؾتحاؾػاتذاالرؿـقةذـذاؾصؾقبقةذ(573-539فـ1177-1146/م)

أ.د.ذػتحيذداملذمحقديذاؾؾفقيب/ذمجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذ
اطوصلذ/ذؽؾقةذاؾرتبقةذاألدادقةذ/ذرئقسذؼدمذاؾتارقخ
ذذا.م.د.ذـرجسذأدعدذؽدرو/ذترؽقاذ/ذؿاردقن/ذجاؿعةذارتوؽؾو

()2ذاؾعالؼاتذاألرتؼقةذاؾزـؽقةذيفذعفدذـورذاؾدقنذودورفمذيفذاؾتصديذؾؾفجؿاتذاؾصؾقبقة

()3ذاؾـػوذذاؾـوريذيفذاؾبالطذاؾػارؿيذؿاذبنيذ558فــ1162/مذو569فــ/ذ1174مذدرادةذيفذؿربراتذ أ.م.ذعبدذاؾؽرقمذمحاتقت/اشزائر/ذمخقسذؿؾقاـة/اشقالؾيذ
بوـعاؿةذ
اصضورذوتداعقاتهذاؾدقادقةذواطذفبقةذعؾىذؿصر
وذذأمساءذحاجذحمؿد/اشزائر/عؾيذؾوـقدي/اؾبؾقدةذ02ذ
ا.م.د.ذبشريذاؾعبقديذ/ذاشؿفورقّةذاؾتّوـدقّة/ذجاؿعةذؿـّوبة/ذ
()4ذعالؼةذـورذاؾدّقنذزـؽيذباؾبقزـطقنيذ(1174-1146ذم):ذربقعتفاذوأفداػفا
ؽؾقّةذاآلدابذواؾػـونذواإلـداـقاتذذمبـّوبةذذ
أ.م.د.ذحدنيذعؾي/ترؽقاذ-ذجاؿعةذآغري
()5ذبـوذزـؽيذوعالؼاتفمذؿعذبينذأرتق
وذذأ.م.د.ذعبداؾباؼيذبوزؽورت/ذترؽقا-ذجاؿعةذؿاردقنذاألرتؼقة

()6ذـوراؾدقنذزـؽيذوعالؼاتهذباألدرةذاألقوبقة

م.د.ذاريذؽاؽلذحمؿدذرافرذ/مجفورقةذاؾعراقذ/ذأربقلذ-جاؿعةذ
صالحذاؾدقن
وذم.عبدذاضاؾقذعبداهللذعثؿان/ذمجفورقةذاؾعراقذ/ذأربقلذ
/جاؿعةذدوران

()6ذؿؼاقداتذبنيذصالحذاؾدقنذاالقوبيذوذـورذاؾدقن

د.ذمجعةذؼاران/ذترؽقاذ/ذجاؿعةذررابزون/ذؼدمذتارقخذاإلدالم

انٕٛو انثاَ 25 ٙشثاط 2021

ً
ً
انغاعح  1 - 11صثاحا ترٕلٛد تغذاد  11-8/صثاحا ترٕلٛد غشُٚرش

(انُٓضح انعهًٛح ٔاالدتٛح يف عٓذ َٕس انذ)ٍٚ

ساتظ انذخٕل اىل اجلهغح اخلايغح(أ) عهٗ تشَايج Google Meetاالنكرتَٔٙ

https://
meet.google.com/hqi
rvrs
pvk
ّ
ّ
ّ

ّ
سئٛظ اجلهغح :ا.و.د .تشري انعثٛذ٘  /اجلًٕٓسٚح انرَٕغٛح /جايعح يُٕتح.

يمشس اجلهغح  :و.د .صٓٛة حاصو انغضُفش٘ /يشكض دساعاخ ادلٕصم
االداسج االنكرتَٔٛح :انغٛذ عًش يُٓذ ادلخراس /يشكض دساعاخ ادلٕصم

اجلهغح اخلايغح(أ)
انُٓضح انعهًٛح ٔاالدتٛح يف عٓذ َٕس انذٍٚ
اسم الباحث
عنوان البحث
( )1الطب والمنشآت الطبٌة زمن نور الدٌن محمود 569-541هـ

( )2البٌمارستانات النورٌة فً حلب ودمشق دراسة حضارٌة
( )3اآلثار الحضارٌة والعلمٌة فً عصر نور الدٌن زنكً دراسة وتحلٌل

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

د .أحمد الخلٌل  /تركٌا  /جامعة اغدٌر و د.عبد الحلٌم اوفالز /تركٌا  /جامعة اغدٌر
أ.د .برزان مٌسر حامد الحمٌد  /جمهورٌة العراق /جامعة الموصل  /كلٌة التربٌة للعلوم
االنسانٌة
و أ.د .عبد الرحمن ابراهٌم حمد الغنطوسً /جمهورٌة العراق /الجامعة العراقٌة  /كلٌة التربٌة

( )4الحٌاة العلمٌة فً اتابكٌة حلب فً عهد نور الدٌن محمود( -541أ.م.د.عمر احمد سعٌد الحمدانً  /جمهورٌة العراق /جامعة الموصل /كلٌة االداب
578هـ1181-1146/م)
( )5نور الدٌن زنكً ودوره فً دعم الحركة العلمٌة والحضارٌة

م.د رشــــا عٌسى فارس  /جمهورٌة العراق/جامعة بغداد/مركز احٌاء التراث العلمً العربً
و م .رواء عبد الستار علً /جمهورٌة العراق/جامعة بغداد /كلٌة العلوم األسالمٌة

( )6المؤسسات التعلٌمٌة فً بالد الشام فً عهد الدولة النورٌة التً وردت م .د .حنان عبد الخالق علً السبعاوي  /جمهورٌة العراق /جامعة الموصل  /مركز دراسات
الموصل
فً كتاب قالئد الجمان البن الشعار الموصلً
( )7النهضة العلمٌة والحضارٌة
569هــ1146/م1174-م)

فً عهد نور الدٌن(  -541م .سهاد نصٌف جاسم /جمهورٌة العراق/محافظة صالح الدٌن /جامعة سامراء /كلٌة التربٌة
/قسم التارٌخ

2021
انٕٛو انثاَ 25 ٙشثاط
ً
ً

انغاعح  1 - 11صثاحا ترٕلٛد تغذاد  11-8/صثاحا ترٕلٛد غشُٚرش

(انُٓضح انعهًٛح ٔاالدتٛح يف عٓذ َٕس انذ)ٍٚ

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

• https://meet.google.com/hde-xpch-vfw

• سئٛظ اجلهغح :أ.و.د.صْري ٕٚعف عه ٕ٘ٛحغني/جايعح انمادعٛح/كهٛح
انرتتٛح/لغى انراسٚخ.
• يمشس اجلهغح :و.د سشــــا عٛغٗ فاسط/مجٕٓسٚح انعشاق/جايعح
تغذاد/يشكض احٛاء انرتاز انعهً ٙانعشتٙ
االداسج االنكرتَٔٛح :أ.و.د.عه ٙامحذ انعثٛذ٘ /يشكض دساعاخ ادلٕصم
•

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

اعى انثاحس

ذ()1ذـورذاؾدقنذحمؿودذوصـاعةذاؾطبذيفذعفدهذ(541فـ1146/م -ذأ.د.جزقلذعبدذاشبارذاشوؿردذ/ذمجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذاطوصل
ذ
569فـ1174/م)

()2ذاؾـفضةذاؾصّـاعقةذيفذعفدذـورذاؾدقنذحمؿودذاؾزـؽيذ
(549فــذ561-فــ)ذ-ذاؾصّـاعاتذاؾغذائقةذ– أمنوذجاً

األدتاذذؿشاقرقةذأقوب/ذاشزائرذ/ذؼاطةذجاؿعةذ8ذؿايذ1945
وذضقػيذإميانذ/ذاشزائر/ذؼاطةذ/ذجاؿعةذ8ذؿايذ1945

()3ذؿدافؿةذـورذاؾدقنذحمؿودذزـؽيذيفذخدؿةذاؾتعؾقمذيفذدوؾتهذ زفراءذاؾعاقبذ/ذاشزائر/ذذجاؿعةذرافريذحمؿدذ
(511فــذ569-فــذ)
()4ذإدفاؿاتذـورذاؾدقنذحمؿودذاؾعؾؿقةذواصضارقةذؾؾـفوضذ فرباجيذحمؿدذ/ذاشزائر/ذجاؿعةذاشزائر/ذراؾبذدؽتوراه
بدوؾته.
()5ذاؾتجارةذيفذاؾدوؾةذاؾـورقةذ569-541هذ1171-1146/م( ذ أمساءذدعداوي/ذاشزائر/ذ-ذؼاطة-ذاؾبؾدذ/ذجاؿعةذ08ؿاي1945
اؾتحدقاتذواإلصالحات)
()6ذاطؤدداتذاؾتعؾقؿقةذوذاؾثؼاػقةذيفذعفدذـورذاؾدقنذحمؿودذ عؼوـيذأقوب/ذاشزائر/ذؼدـطقـةذ/جاؿعةذاألؿريذعبدذاؾؼادرذؾؾعؾومذاإلدالؿقةذ
زـؽيذ569-541فــ1174-1146/مذ

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

• ساتظ انذخٕل اىل اجلهغح انغادعح عهٗ تشَايج Google Meet
االنكرتَٔٙ
https://meet.google.com/uze-nthb-gtn
• سئٛظ اجلهغح :أ.د.فؤاد دٔٚكاخ /اجلايعح االسدَٛح
• يمشس اجلهغح:ا.و.دَ .ذٖ عثذ انشصاق حمًٕد اجلٛالٔ٘/مجٕٓسٚح
انعشاق /جايعح تغذاد  /كهٛح انرتتٛح نهثُاخ

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

اجلهغح انغادعح
َٕ :س انذ ٍٚيف ادلصادس انراسخيٛح ٔانكراتاخ ادلعاصشج
عُٕاٌ انثحس

()1ـورذاؾدقنذزـؽيذيفذاطصادرذاؾدرقاـقةذدرادةذـؼدقةذزؾقؾقةذصوؾقةذؿقخائقلذ
اؾدرقاـيذ
()2ذصورةذـورذاؾدقنذحمؿودذبنذزـؽيذيفذضوءذؽتابذاؾبافرذالبنذاالثريذ
(ت630فـ1232/م)

اعى انثاحس

أ.د.ذػؤادذعبدذاؾرحقمذاؾدوقؽات/ذاطؿؾؽةذاالردـقةذاهلامشقةذ/جاؿعةذاؾريؿوك
أ.د.ؿقدونذذـونذاؾعباجيي/ذمجفورقةذاؾعراقذ/جاؿعةذاطوصل/ذؿرؽزذدراداتذاطوصل
ذ

()3ذـورذاؾدقنذحمؿودذػىذؽتاباتذاؾذفبىذ(دريذأعالمذاؾـبالءذأمنوذجاً)....

ذد.ذعبدذاؾباؼىذاؾدقدذعبدذاهلادىذ/مجفورقةذؿصرذاؾعربقة/اطعفدذاؾعاؾيذؾعؾومذاؾؼران
ذ

()4ذـورذاؾدقنذحمؿودذيفذاطصادرذاؾدرقاـقةذاطعربةذتارقخذؿارذؿقخائقلذ
اؾؽبري(ت596فـ1199/م)ذامنوذجاً

أ.م.ذد.ذؿفاذدعقدذاضػاف/ذمجفورقةذاؾعراق/جاؿعةذاطوصل/ذؿرؽزذدراداتذاطوصل

()5ذـورذاؾدقنذحمؿودذبنذزـؽيذيفذاؾؽتاباتذاؾتارخيقةذاطوصؾقة

أ.م.د.حمؿدذـزارذاؾدباغ/ذمجفورقةذاؾعراق/جاؿعةذاطوصل/ذؿرؽزذدراداتذاطوصلذ
ذ

()6ذؽتابذ"ذذقلذتارقخذدؿشق"ذالبنذاؾؼالـديذ"ذؼطعةذصاصةذؿنذأوائلذاؾدوؾةذاؾـورقةذإىلذ ا.م.د.ذـدىذعبدذاؾرزاقذحمؿودذاشقالوي/مجفورقةذاؾعراق/ذجاؿعةذبغدادذ/ذؽؾقةذاؾرتبقةذ
ؾؾبـات
دـةذ555فـ"ذ
()7ذاطروقاتذاؾتارخيقةذؾؾدريةذاؾـورقةذيفذؽتابذعقونذاؾروضتنيذيفذأخبارذاؾدوؾتنيذ
د.ذؼقسذػتحيذامحد/ذمجفورقةذاؾعراق/ذاطدقرقةذاؾعاؿةذؾرتبقةذـقـوىذذ
وذد.ذـشوانذحمؿدذعبداهللذ/ذجاؿعةذاطوصلذ/ذؽؾقةذاآلداب/ذؼدمذاؾتارقخ
اؾـورقةذواؾصالحقةذألبيذذاؿةذاطؼددي(ت665ذفـذ1267/م)
ذ
()8ذصورةذـوراؾدقنذحمؿودذاؾزـؽيذيفذؽتابذاصروبذاؾصؾقبقةذؾوؾقمذاؾصوريذ
م.د.ذؽاؿرانذعؾيذػتحذاهللذ/ذاؾعراق/ذأربقل/ذجاؿعةذصالحذاؾدقنذ/ذؽؾقةذاآلداب
ذ
(ت580فـ1184/م)
()9ذـورذاؾدقنذيفذؽتاباتذؿؤرخيذاؾدرقانذاطـصػني

اؾباحثذابرافقمذػاضلذاؾـاصري/مجفورقةذاؾعراق/حماػظةذصالحذاؾدقن

اشؾدةذاضتاؿقةذ

اؾداعةذاؾدابعةذؿداءًذبتوؼقتذبغداد/اؾرابعةذؿداءًذبتوؼقتذغرقـتشذ
ساتظ انذخٕل اىل اجلهغح اخلرايٛح عهٗ تشَايج

Google Meetاالنكرتَٔٙ
• https://meet.google.com/kvt-uaud-jwg
• لشاءج ذٕصٛاخ ادلؤمتش ٚهمٓٛا :أ.و.د.عه ٙامحذ انعثٛذ٘/
يشكض دساعاخ ادلٕصم
• االداسج االنكرتَٔٛح :و .عايش تهٕ امساعٛم /يشكض دساعاخ ادلٕصم

