السٌرة الذاتٌة لالستاذ الدكتور عالء طه ٌاسٌن احمد

االسم  :عالء طه ٌاسٌن احمد
تولد  3795 / 6 / 46 :م
اللقب العلمً  :مدرس مساعد 4003 /
مدرس 4008/
استاذ مساعد 4002/
االختصاص  :تارٌخ حدٌث ومعاصر
االختصاص الدقٌق  :تركٌا
البكالورٌوس  :قسم التارٌخ  /كلٌة المأمون الجامعة _ بغداد 3772
الماجستٌر  :كلٌة التربٌة  /جامعة تكرٌت 4003
الدكتوراه  :كلٌة التربٌة  /الجامعة المستنصرٌة 4008
اطروحة الدكتوراه  :عصمت إٌنونو ودوره السٌاسً فً تركٌا 3795 – 3226

المؤتمرات والندوات والورش

المؤتمر الفكري الخامس لمركز صالح الدٌن االٌوبً للدراسات التارٌخٌة والحضارٌة 4033
ببحث عنوانه  :الدولة العثمانٌة والتعاٌش السلمً بٌن الٌهود والمسلمٌن فً بغداد حتى عام
. 3736
المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة التربٌة  /سامراء _ جامعة تكرٌت  4002ببحث عنوانه  :الشركة
العامة لصناعة ادوٌة فً سامراء بٌن الواقع والطموح .
مؤتمر جامعة الزرقاء  -المنامة – مملكة البحرٌن  4038ببحث عنوانه  :التعاون البحثً
للكوادر التدرٌسٌة فً جامعة تكرٌت والشركة العامة لصناعة االدوٌة سامراء انموذجا حتى عام
. 4005
المؤتمر السنوي الفكري السادس لمركز صالح الدٌن االٌوبً – جامعة تكرٌت . 4034
المؤتمر الدولً لالتحاد الدولً للمؤرخٌن للتنمٌة والثقافة والعلوم االجتماعٌة بالتعاون مع جامعة
الحمدانٌة والجامعة الكاثولٌكٌة – اربٌل – .4037
المؤتمر العلمً الثالث كلٌة التربٌة – سامراء جامعة تكرٌت . 4002
المؤتمر الدولً السنوي الخامس عشر – جامعة الدول العربٌة المنظمة العربٌة االدارٌة –
القاهرة . 4037
ورشة العمل الدولٌة المعنونة (( :التصنٌف العالمً للجامعات وموقف الجامعات العربٌة والٌات
التطوٌر )) جامعة الدول العربً – القاهرة – . 4038 / 30 / 49 – 46
المؤتمر الفكري السنوي الرابع لمركز صالح الدٌن االٌوبً جامعة تكرٌت بالتعاون مع بٌت
الحكمة ببحث مشترك عنوانه  :خصائص االمم والشعوب عند الحكماء والتعلٌق النقدي ألي
حٌان التوحٌدي تجاههما .
المؤتمر الدولً الفكري النوعً لالتحاد الدولً للمؤرخٌن بالتعاون مع جامعة القرانٌن العالمٌة
وبمشاركة جامعة سٌدي محمد بن عبدهللا بفاس فً المغرب عام 4037
ببحث عنوانه  :دور حسونه النواوي االصالحً فً االزهر الشرٌف .
المؤتمر الدولً الرابع لعلوم االجتماعٌة  :جامعة عالء الدٌن كٌكوباد االنٌا – تركٌا 4032
ببحث عنوانه  :االقتصاد التركً فً الوثائق العراقٌة – عهد مصطفى كمال اتاتورك أنموذجا
.3752 – 3745
المؤتمر العلمً الدولً – مركز المخطوطات بجامعة قناة السوٌس 4037 /4/ 8-7

ببحث عنوانه  :الشرٌف حسٌن بن االتجاه القومً ومواالة برٌطانٌة .
المؤتمر الدولً التحاد المؤرخٌن العرب – بغداد  4032الحوار والتسامح فً االسالم .
الندوة العلمٌة العاشرة لقسم التارٌخ  -كلٌة التربٌة جامعة سامراء 4037
ببحث بعنوان  :االوضاع االجتماعٌة لمدٌنة سامراء بعد االحتالل االمرٌكً للعراق عام .4005
الندوة العلمٌة الرابعة عشر لقسم التارٌخ – كلٌة التربٌة جامعة سامراء 4037
ببحث عنوانه  :السٌد رٌاض الكلٌدار سادن الروضة العسكرٌة .
المؤتمر العلمً السنوي االول لكلٌة العلوم االسالمٌة – جامعة كربالء 4030
ببحث عنوانه  :الفساد االداري فً تنظٌمات القوات العثمانٌة .
المؤتمر الدولً الخامس للعلوم االجتماعٌة – جامعة ٌلدز /تركٌا 4032
مؤتمر ورش العمل الدولً الذي اقامته وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العراقٌة – فندق
الرشٌد – بغداد 4035
بعنوان  :تعزٌز القٌم الجامعٌة فً التعلٌم العالً .
مؤتمر جامعة عمان العربٌة الدولً – المملكة االردنٌة الهاشمٌة 4035
بعنوان  :تكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت وتطوٌر االداء فً المؤسسات التعلٌمٌة .
الندوة التاسعة لقسم التارٌخ – كلٌة التربٌة – جامعة سامراء 4035
ببحث بعنوان  :حركة التدوٌن فً سامراء . 4035 – 4005
المؤتمر الدولً الثانً مركز تحقٌق المخطوطات بجامعة قناة السوٌس معهد المخطوطات
العربٌة – المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة للعلوم (الكسو ) بالتعاون مع مركز احٌاء التراث
العلمً بجامعة بغداد 4032
ببحث بعنوان  :المرأة التركٌة فً الوثائق العراقٌة – عهد مصطفى كمال اتاتورك انموذجا
. 3752 -3745
المؤتمر الدولً العاشر – كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة جامعة دٌالى 4037
ببحث عنوانه  :محمد عزة دروزة ومنهجه فً كتابة التارٌخ – كتاب تركٌا الحدٌثة انموذجا .

البحوث المنشورة //
 1ـ االردن والقضٌة الفلسطٌنٌة المنشور فً مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار ـ جمعٌة
المؤرخٌن فً العراق  2005م
 2ـ الموقف العثمانً من االحتالل البرٌطانً للموصل والمنشور فً مجلة كلٌة التربٌة /
الجامعة المستنصرٌة  2004م
 3ـ اثر النفط فً الحركة العمالٌة العراقٌة  1221ـ  1251م المنشور فً مجلة سر من رأى
 4ـ امارة بندر رٌق ودورها فً التصدي للغزو االجنبً المنشور فً مجلة جامعة تكرٌت
للعلوم االنسانٌة ـ كلٌة التربٌة  2006م
 5ـ موقف ابن سعود من النشاط السٌاسً لطالب النقٌب عام  1215م منشور فً مجلة
دراسات فً االثار والتارٌخ ـ جمعٌة المؤرخٌن فً العراق
 6ـ الدولتٌة واثرها فً السٌاسة التركٌة حتى عام  1260م المنشور فً مجلة سر من رأى
عام  2002م
 7ـ الفساد االداري فً تنظٌمات الجٌش العثمانً  .االنكشارٌة انموذجا َ المنشور فً مجلة
دراسات فً االثار والتأرٌخ
 1ـ خصائص االمم والشعوب عند الحكماء والعلماء والتعلٌق النقدي البً حٌان التوحٌدي
اتجاهها  .منشور فً عدد خاص بالمؤتمر الفكري الرابع لمركز صالح الدٌن االٌوبً عام
 2010م .
 2ـ الدولة العثمانٌة والتعاٌش السلمً بٌن الٌهود والمسلمٌن فً بغداد حتى عام 1214
.منشور مجلة مركز صالح الدٌن األٌوبً  2013م
 -10اثر مشارٌع المٌاه التركٌة السورٌة على العراق  .مشارك فً مؤتمر اإلسكندرٌة /
جمهورٌة مصر العربٌة منشور مجلة كلٌة العلوم االنسانٌة  -تكرٌت  2013م
 -11مدٌنة سامراء فً العهد العثمانً حتى عام  1217م منشور مجلة سرمن رأى  2014م
 – 12منهجٌة المؤرخ عبد الرزاق الحسنً فً التدوٌن  /مجلة سر من رأى عام  2015م
 13ـ فوزي جاقماق ودوره السٌاسً فً تركٌا حتى عام  1244م  /مجلة سر من رأى عام
2017م
 -14الحرب الهندٌة الباكستانٌة وموقف الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة منها عام 1271م  /مجلة
سر من رأى عام 2016م
 -15محمد محمود باشا ودوره فً السٌاسة المصرٌة حتى عام 1222م  /مجلة سر من رأى
عام 2016م
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المؤلفات:
 عصمت إٌنونو ودوره السٌاسً فً تركٌا 1273_1114م  /دار الرسالة للطباعة والنشرعام 2017م
 -سٌاسة السلطان عبدالحمٌد الثانً تجاه مجلس المبعوثان  /1202_ 1176عمان 2012

االشراف على الرسائل واالطارٌح
 دور الحكومة التركٌة فً النشاط السٌاسً واالقتصادي 3752 – 3745 فوزي جاقماق ودوره العسكري والسٌاسً فً تركٌا 3770- 3298 عالقة السلطان عبد الحمٌد الثانً بمجلس المبعوثان 3707 – 3298 ازمة استقالل بنغالدش وموقف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة منها 3794 – 3787 الموقف الحكومً من النشاط السٌاسً فً تركٌا 3750 – 3732 عبد الخالق ثروت ودوره فً السٌاسة المصرٌة 3742 – 3759تطور الحركة الدستورٌة والدٌمقراطٌة فً المغرب 3777 – 3794
 موقف الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من االوضاع السٌاسٌة فً العراق 3769 – 3763 الشٌخ صقر محمد القاسمً ودوره السٌاسً واالقتصادي فً امارة رأس الخٌمة – 37624030
 ظاهرة عدم االستقرار السٌاسً فً مصر والموقف البرٌطانً منه 3774 – 3758 عبد المجٌد كامل عبد اللطٌف ومنهجه فً كتابة التارٌخ اثر المشكلة القبرصٌة على العالقات التركٌة – االمرٌكٌة 3785 _ 3769 اتفاقٌة اوسلو وانعكاساتها على العالقات العالقات االردنٌة – الفلسطٌنٌة 3776 – 3775 حسن سقا ودوره السٌاسً فً تركٌا حتى عام 3776 االثار السٌاسٌة واالقتصادٌة لالستعمار الفرنسً على الجزائر 3792 – 3784 -دور احزاب المعارضة فً الحٌاة السٌاسٌة فً المغرب 4003 – 3774

 اوضاع الدولة العثمانٌة االقتصادٌة وانعكاساتها على السٌاستٌن الداخلٌة والخارجٌة – 32573707
 المؤتمر الوطنً فً فرنسا 3977 – 3974 الجمعٌات واالحزاب فً تركٌا  3747 -3732حزب الترقً الجمهوري انموذجا العالقات الٌابانٌة – البرٌطانٌة بٌن الحربٌن 3757 -3732 موقف الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من التطورات السٌاسٌة فً مصر 4005 – 3770السٌاسة الفرنسٌة تجاه لبنان 3768 – 3737الدورات والمهام االدارٌة
 -مقررٌة مجلس كلٌة التربٌة
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امٌن هٌئة تحرٌر مجلة سر من رأى

4009 /8/33

4002 / 3 / 49

عضوا وباحثا فً مركز صالح الدٌن االٌوبً – جامعة تكرٌت 4034 – 4030
استاذ الدراسات العلٌا كلٌة التربٌة  -جامعة تكرٌت 4033
عضو لجنة صالحٌة التدرٌس 4034 / 9 / 50
 رئٌس تحرٌر مجلة سر من رأى 4039 /6 / 37 - / 4037 / 4 / 33عضو اتحاد المؤرخٌن العرب
عضو لجنة الترقٌات العلمٌة  44لكلٌة التربٌة 4037 /4 /
عضو لجنة الدراسات العلٌا فً قسم التارٌخ
عضو اللجنة المركزٌة لٌوم العلم المعدة من قبل جامعة سامراء 4039 / 6 / 34
حاصل على شهادة دورة المخطوطات العثمانٌة من جامعة اسطنبول للمدة 4037 / 30 / 36
 4037 / 33 / 7حاصل على وسام المؤرخ العربً من االمانة العامة التحاد المؤرخٌن العرب 4036 / 2 / 47
حالٌا رئٌس قسم التارٌخ – كلٌة اآلداب جامعة سامراء منذ 4037 / 34 / 2
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