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                                                          (CV)السيرة الذاتية                                                             
 : ا. د كهالن كاظم حلمي القيسي  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

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

  :استاذ ..... الدرجة العلمية:               تاريخ حديث ومعاصر      ...التخصص 

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07902168985     /     نقال          

 يريد االكترونالب : kahlan1957@gmail.com  

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                   ديالى   -جلوالء      والدة :ــمكان ال   
 ...................عرااقي ....جواز سفر:                     1957/  7/  1   خ الوالدة :  ــتاري   
                                3      عدد األطفال :                                متزوج     الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1983 العراق  بغداد  البكالوريوس
 1990 العراق  لمستنصرية ا الماجستير 

 
 

 العراق بغداد  هالدكتورا
 

1997 

  دراسة تاريخية   1962 – 1914االتجاهات الوحدودية في المغرب العربي   :ان رسالة الماجستيرعنو 

                                           
 

 5719 – 1949:  السياسة االمريكية تجاه ليبيا   هعنوان أطروحة الدكتورا  
 
 

                              
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  2006 2004 كلية االداب  مقرر قسم
  2012 2006 كلية االداب  مقرر الدراسات العليا

 
 

 شعار اجلامعة 

mailto:kahlan1957@gmail.com


 ة تدريسلعضو هيئ السيرة الذاتية -ضمان الجودة واالعتماد قسم  –جامعة االنبار 

 

2 

 

     مقرر قسم
     رئيس قسم

     رئيس قسم 
     طلبةالشؤون لعميد المعاون 

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ حديث  2017 - 2004 العالم الثالث 

 تاريخ حديث   2017 - 2013 المنظمات الدولية 
 تاريخ حديث  2004 - 2003 عصور وسطى

                        

   
 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 تاريخ حديث ومعاصر  2017 - 2006 ماجستير  –المغرب العربي المعاصر 

 تاريخ حديث ومعاصر  2010 - 2009 دكتوراه  –فكر عربي            

 – 2016 دكتوراه  -خ الواليات المتحدة االمريكية تاري
2017  

 تاريخ حديث ومعاصر 

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
  

 رسائل في الماجستير الحديث والمعاصر  8تم االشراف على 
 اطاريح دكتوراه في الحديث والمعاصر  6تم االشراف على 
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 .تقييم البحوث: 4
 

 تقيم اكثر من عشرة بحوث تم 
 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
    

 السياسة االمريكية تجاه الوطن العربي وافريقيا 
 

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

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

كلية  –جامعة الموصل  الدراسات االنسانية بين الحاضر واستشراق المستقبل 
 االداب 

6- 7 - 
2013 

 بحث مشترك

كلية  –تكريت  المؤتمر العلمي التربوي السابع 
 التربية للبنات 

8-9-
2013 

 منفرد

    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

العلوم االنسانية  1957-1953سة االمريكية تجاه السودان السيا
جامعة  –واالقتصادية 

 االنبار 
 2005 

العلوم االنسانية  1953-1951االزمه المغربية 
جامعة  –واالقتصادية 

 االنبار 
 2004 

دراسات في التاريخ  1959 -1956المغرب والقواعد االمريكية 
 2007  واالثار جامعة بغداد
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وريا الرسمي والشعبي من قضية المغرب موقف س
 1956-1951االقصى 

 –العلوم االنسانية 
 2011  جامعة تكريت 

 2013 وقائع مؤتمر  تكريت –العلوم االنساية  1960-1955السياسة االمريكية تجاه القرن االفريقي 
اسماء المعه في البحرية العثمانية طرغود باشا 

1485-1565 
 –العلوم االنسانية 

 2015  كريت ت

     

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

مركز جهاد الليبين  1957 -1949السياسة االمريكية تجاه ليبيا 
 2002 للدراسات التاريخية 

   
   
 

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

 جنة العلمية الل  
 اللجنة االمتحانية   

   

   

   

   

   

   

   
 

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

 2004 جامعة االنبار  –ق التدريس مركز طرائ طرائق التدريس 
 2017 جامعة االنبار  –كلية االداب  اللغة العربية

   
   
   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  لعة والبحث العلمي لعة والبحث العلمي املطااملطا    االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيد تطبيقات الحاسوب

 جيد ات األجنبيةــــاللغ

 القراءه والسفر   تاـــــــــــوايــاله
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

       ::التاريخ التاريخ 


