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                                                        (CV)السيرة الذاتية                                                             
 م . د جبران اسكندر رفيق الحديثي .. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  التاريخكلية االداب / قسم ..ـ  راالنباالعمل : جامعة  

  :مدرس الدرجة العلمية:                 تاريخ معاصر التخصص  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07811801616    /     نقال           

 يالبريد االكترون : dr.jubran2016@gmail.com  

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                        االنبار  –حديثة  والدة :ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                       1961/ 22/10 خ الوالدة :  ــتاري   
                                 2     عدد األطفال :                                متزوج    الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1987 العراق بغداد البكالوريوس
 2002 العراق المستنصرية  الماجستير 

معهد البحوث والدراسات  هالدكتورا
 جامعة الدول العربية  –العربية 

 مصر 
2011 

  انموذجا  1959الموقف القومي لصحافة الجمهورية العربية المتحدة تجاة ثورة الموصل   :ان رسالة الماجستيرعنو
 صحيفتي االهرام المصرية وااليام السورية 

                                           
 

 1968تموز  17الى  1963شباط  8الصحافة المصرية وتطورات العراق السياسية من : هعنوان أطروحة الدكتورا 

 
 

                              
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     مقرر قسم
     العليا مقرر الدراسات

     مقرر قسم

 
 

 شعار اجلامعة 

mailto:dr.jubran2016@gmail.com
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     رئيس قسم
     رئيس قسم 

     طلبةالشؤون لعميد المعاون 
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 تاريخ معاصر  2006 - 2004 الديمقراطية  –حقوق انسان 

 تاريخ معاصر 2013 -2012 خليج عربي 
 تاريخ معاصر 2015 -2014 عراق جمهوري  –عراق ملكي 

 تاريخ معاصر  2016 -2015               خليج عربي   –عراق جمهوري  –عراقي ملكي  

عراق  –عراق جمهوري  –عراق ملكي  
 خليج عربي  –حديث 

 تار يخ معاصر  2017 -2016
 

 :تدريس المواد في  الدراسات العليا  .2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 تاريخ معاصر  االول  العراق الملكي 
 تاريخ معاصر  الثاني  العراق الجمهوري 

   
   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
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 .تقييم البحوث: 4
 

جامعة  –للمرحلة الرابعة بقسم التاريخ بكلية االداب شاركت في تقيم بحوث التخرج 
 االنبار .

 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
    

 في مجال تاريخ العراق الحديث والمعاصر والوطن العربي وتاريخ الصحافة العربية 
 

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 مرالمؤت
 طبيعة المشاركة

الصحافة العربية في ظل التحوالت السياسية واالقتصادية 
 المؤتمر العلمي الرابع  –والتكنولوجية 

 –اكاديمية اخبار اليوم 
 –جمهورية مصر العربية 

 القاهرة 

23-24 – 
 –تشرين الثاني 

2006  
 مشارك

مية دار الكتب والوثائق القو  الحياة الحزبية بعد مرور مائة عام 
مركز تاريخ  –المصرية 

 القاهرة  –مصر 

كانون  25
 مشارك  2006االول 

المجلس االعلى للثقافة  جمال عبد الناصر وعصره 
والجمعية المصرية للدراسات 

 القااهرة  –مصر  –التاريخية 

كانون  15-17
 مشارك  2008الثاني 

تشرين  15 كلية االداب  –جامعة القاهرة  -الماضي والحاضر  –ارمينيا  –الوطن العربي 
 مشارك  2008االول 

المراحل االنتقاليه في تاريخ مصر واثرها على التحوالت السياسية 
 المؤتمر السنوي السادس عشر  –واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

الجمعية المصرية للدراسات 
 القاهرة  –مصر  –التاريخية 

26- 27 
 مشارك  2016نيسان 

 : وث المنشورةسادسا : البح
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

تطور الصحافة المصرية منذ عهد محمد علي حتى 
  1907 -1805نشاة االحزاب السياسية 

 –اداب الفراهيدي 
 تكريت  –كلية االداب 

 2015 منشور 

 2015 منشور لعلوم تكريت لالصحافة العراقية منذ االحتالل البريطاني حتى قيام 
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كلية  –السياسية   1920 -1914الحكم الوطني 
 العلوم السياسية 

مجلة البحث العلمي  1958دور مصر في الثورة العراقية 
كلية  –في االداب 

جامعة عين  –البنات 
 شمس 

 2017 قبول نشر 

    
    
    
     

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 – 1958فة الجمهورية العربية المتحدة العراق في صحا
1959  

 –دار الحضارة للنشر 
  2010 مصر  –القاهرة 

   
   
 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

عضو اللجنة العليا لمتابعة االمتحانات 
المركزية لجامعة االنبار في اقليم 

  2015 – 2014كوردستان العراق 

عضو اللجنة االمتحانية  
 – 2012للسنوات الدراسية 

2013 – 2014- 2015 – 
2016 – 2017 . 

عضو اللجنة الضمان والجودة   
2017  

عضو اللجنة الثقافية للسنوات   
2015- 2016 -2017  
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 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها كان الدورةم اسم الدورة

   
   
   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2013 جامعة االنبار  –مركز طرائق التدريس  طرائق التدريس 
 2017 جامعة االنبار  –كلية االداب  اللغة العربية 

   
   
   
 

  فية:فية:اثنتا عشر: معلومات اضااثنتا عشر: معلومات اضا

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2017 العراق  رئيس جامعة االنبار  كتاب شكر وتقدير 

 2017 العراق  رئيس جامعة االنبار  كتاب شكر وتقدير 

 كتاب شكر وتقدير 
جامعة  –عميد كلية التربية االساسية 

 االنبار 
 العراق 

2012 

 2013 العراق  البيت الثقافي في حديثة  شكر وتقدير  كتاب

 2012 مصر  رئيس تحرير جريدة الساعة المصرية  كتاب شكر وتقدير 

 2017 العراق  جامعة االنبار  –كلية االداب  شكر وتقدير وباج 
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  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

 2017/ 11/ 27     ::لتاريخ لتاريخ اا

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 تابات عامةك
 الكتابة في الصحافة العربية والصحافة العراقية 

 

 قراءات عامة
 

القراءه لكل ما يخص اختصاصي اضافة الى المواد االخرى واالصدارات الجديدة التي تهتم 

 بالسياسة والثقافة 

 أنشطة أخرى
 

 السفر والرياضة 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيد  تطبيقات الحاسوب

 جيد ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة والسفر والرياضة   اتـــــــــــوايــاله


