
  

 السيرة العلمية الذاتية
 

 ابراهيم رياض سامل عواد0د: االسم
 كلية اآلداب/ جامعة كركوك/ العراق: العنوان

                                             riadawad90@gmail.com:  الربيد االلكرتوين
  9647731862218+  :رقم اهلاتف

 .لتاريخ اإلسالمييف ا دكتوراه: املؤهل الدراسي والتخصص العام
 .احلضارة العربية اإلسالميةتاريخ : التخصص الدقيق

 
 :الكتب المؤلفة 

 .اجلوانب احلضارية لدمشق للقرنني السادس والسابع اهلجريني من خالل كتاب الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي
 اهلجري بيوتات دمشق العلمية ودورها احلضاري من القرن اخلامس اهلجري حىت القرن العاشر

 
 :في المجالت شورةنالم البحوث

 
 0 3002/ العراق  -كركوك   /جامعة كركوك/ النعيمي وكتابه الدارس يف تاريخ املدارس، جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية*  
ووا ودورهووم العلمووي واإلداري يف دمشووق منوود القوورن السووادس حووىت القوورن العاشوور اهلجووري*  ّنج 

َ
/ جامعووة عووني  ووس /جملووة كليووة اآلداب( بنووو امل

 .3002 /مصر –املنصورة 
 كلية الرتبية للعلووم االنسوانيةجملة  / القرن العاشر اهلجري اهلجري حىتالقرن اخلامس  ودورها يف النظام التعليمي منبيوتات دمشق العلمية  *

 . 3008 يناير /العراق –تكريت / جامعة تكريت/ 
جامعوة /  كلية الرتبية للعلووم االنسوانيةجملة  / يالقرن العاشر اهلجر  اهلجري حىتالقرن اخلامس  دوافع توافد البيوتات العلمية اىل دمشق من* 

 . 3008 يناير /العراق –تكريت / تكريت
 

 :المؤتمرات العالمية
 

 /كليووة الووول الوودين  /جامعووة السوولاان الشووريف علووي اإلسووالمية( املووؤ ر العوواملي للسوونة النبويووة والت ووديات العصوورية ) املشوواركة بب وو  يف * 
 . 3002 - سبتمرب/ بروناي دار السالم

 . 3008 -فرباير/  تركيا –قيصري /كلية االداب/ جامعة أرجيس( للعلوم االجتماعية واالنسانية  املؤ ر الدويل) املشاركة بب   يف * 
 

 :العربية المؤتمرات
 

/  كليووة الدراسووات العليووا وعمووادة الب وو  العلموووي( لب وووا الرسوواال واحاروحووات اجلامعيووةاحملكووم  املووؤ ر اخلووامس) املشوواركة بب وو  يف * 
 0 3002  أبربل/ احردن -عمان / اجلامعة احردنية

املقوام مون قبول جامعوة الشوارقة بالتعواون موع االرواد العورل لعلووم ال ضوا  ( تاريخ العلووم عنود العورب واملسولمني ) املشاركة بب   يف مؤ ر * 
 . 3002ديسنمرب / االمارات العربية املت دة - الشارقة/ وال لك

 آذار/االردن -عمان / كلية الشريعة/ جامعة آل البيت ( د احلضاريالوقف على الب   العلمي واثره يف الشهو مؤ ر )املشاركة بب   يف * 
- 3002. 

 –القوواهرة / الووول الوودينكليووة / احزهوورجامعووة  (قوورا ة الوورتاا اإلسووالمي بووني فوووابط ال هووم وشووا ات الوووهممووؤ ر )املشوواركة بب وو  يف * 
 . 3008 – آذار /مصر

 
 :العراقيةالمؤتمرات 

 
/ العوراق  -ديواىل /  كلية الرتبية للعلووم االنسوانية/ جامعة دياىل( املؤ ر العلمي الثامن لكلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ) املشاركة بب   يف * 

 . 3002 - مارس
 

 :السيرة الوظيفية
 . 3008 العراق/ جامعة كركوك / اإلنسانيةة الرتبية للعلوم كلي/ وحدة الدراسات والتخايط واملتابعةمدير  -0
 . 3008 العراق/ جامعة كركوك / اإلنسانيةكلية الرتبية للعلوم / اجلامعي احدا وحدة مدير  -3
 0 3000 – 3002 العراق/ جامعة كركوك / اإلنسانيةكلية الرتبية للعلوم / احكادمييشعبة فمان اجلودة واالعتماد مدير  -2



  

 . 3002 – 3002العراق / جامعة كركوك / اإلنسانيةكلية الرتبية للعلوم / مدير شعبة الشؤون العلمية -2
 .3002العراق / جامعة كركوك/ كلية اآلداب / مقرر قسم التاريخ -2
 .3002العراق/ جامعة كركوك/ كلية اآلداب / دا  اجلامعيشعبة فمان اجلودة واالمدير  -2
 .3002العراق/ جامعة كركوك/ كلية اآلداب / ت والتخايط واملتابعةمدير وحدة الدراسا-7
 .االن  -3002العراق/ جامعة كركوك/ كلية االداب/ مدير شعبة الشؤون العلمية  -8
 .جامعة كركوك / تدريسي يف كلية االداب  -2


