الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري
وأطروحة الدكتوراه
عنوان البحوث العلمية
املنشورة

ورقاء أكرم عباس/مدرس
تأريخ اسالمي  /عصر النبوة
ال يوجد
املاجستري :دور الصحابة الشباب يف نشر الدعوة اإلسالمية يف عصر الرسالة
1002ـ1001
 )2خبيب بن عدي االنصاري أو ل من صلب يف االسالم  /جملة دراسات يف
التاريخ واالثار ـ كلية اآلداب  /جامعة بغداد  ،عدد ( 1002 ، )21من
ص555ـ.502
 )1نظرة يف حقوق االنسان يف القرآن والسنة النبوية املشرفة  /جملة اآلداب ـ
اجلزء الثاني (االنسانيات) ـ كلية اآلداب  /جامعة بغداد  ،عدد (1020 ، )21
من ص52ـ.21
 )1الطب والتطبب يف عصر النبوة  /جملة االستاذ ـ كلية الرتبية ابن رشد /
جامعة بغداد  ،عدد ( 1020 ، )212من ص42ـ.225
 )4مدارس عصر الرسالة والتنزيل  /جملة االستاذ ـ كلية الرتبية ابن رشد  /جامعة
بغداد  ،عدد ( )122اجمللد االول  1024 ،من ص145ـ.171
 )5من اسلم من اليهود نفاقا يف املدينة املنورة يف عصر الرسالة (دراسة

تارخيية مقارنة)  /جملة دراسات يف التاريخ واالثار ـ كلية اآلداب  /جامعة
بغداد  ،عدد ( 1025 ، )50من ص102ـ.152
 )5االدوار الفدائية للصحابة من االنصار يف عصر الرسالة  ،جملة حوليات
اآلداب  ،كلية اآلداب  /جامعة عني مشس ــــ قيد النشر.
 )7الرباء بن مالك سريته ودوره يف احداث عصره ــــ قيد النشر.
 )8االصالح االقتصادي يف عصر النبوة (التكافل امنوذجا)  ،مقدم اىل مؤمتر
كلية الرتبية  /اجلامعة املستنصرية.
 )2أهمية مدارس عصر الرسالة وأثرها بالفكر التارخيي  ،مقدم اىل مؤمتر كلية
الرتبية ابن رشد  /جامعة بغداد.
عنوان الكتب املؤلفة

 .2دور الشعر يف اهلداية وحماربة أهل الغواية  ،مكتب األمري  ،بغداد .1022

واملرتمجة

 .1صحة القلوب واالبدان يف سرية املصطفى العدنان  ،مكتبة األمري .1021
 .1شهادة الشهود فيمن حسن اسالمه واملنافقون من اليهود يف عصر الرسالة
وتنزل احلدود  ،مكتب وجدي  ،بغداد .1025

كتب الشكر والتقدير
املناصب اإلدارية اليت

عدد كبري من كتب الشكر والتقدير خلدمة وظيفية متتد اىل  21سنة
ال يوجد

تقلدها
ذكر العضوية يف هيئات

عضو ارتباط يف شعبة ضمان اجلودة يف كلية اآلداب ملدة مخس سنوات.

حترير اجملالت العلمية
والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف ال يوجد
على طلبة الدراسات
العليا
العدد اإلمجالي للمشاركة ال يوجد
يف املناقشات

Name and academic Title
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Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation
Titles of Published Research
Titles of Published Books(Authored
&Translated Books)
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Professional Experience
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(Journals,

Scientific
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Total Number of Supervised Graduate
Students.
Total Number of Graduate Examining
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