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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  مديحة يعقوب يوسف يعقوب:  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

  :وانــنـعـال.1 
  : التاريخكلية االداب / قسم  -االنبارجامعة العمل  

  :درس مساعد الدرجة العلمية : م               التاريخ األسالميالتخصص 

 :العنوان البريدي   

 madoha7777777@yahoo.com 

 

 07810961412  /     نقال             

 يالبريد االكترون : madoha7777777@yahoo.com 

 معلومات شخصية  :.2
 ةعراقيسية : ـالجن                                       البصرة  والدة :ــمكان ال   
  A7649856جواز سفر:                              18/1/1977خ الوالدة :  ــتاري   
                                    اثنان  عدد األطفال :                                  متزوجة الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 اريخ الحصول عليهات دولةــال عةــالجام درجةــال

 2002 العراق األنبار البكالوريوس
 2010 العراق  األنبار الماجستير 

    هالدكتورا
  نساء الخلفاء الراشدين )دراسة تاريخية(  :ان رسالة الماجستيرعنو 

                                          
 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

 
 

                              
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     مقرر قسم
     مقرر الدراسات العليا

     مقرر قسم
     رئيس قسم

     رئيس قسم 
     طلبةالشؤون لعميد المعاون 

 
 

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  2014/2015 األول السيرة النبوية 

  2014/2015 الثاني جغرافية الوطن العربي
  2014/2015 الثاني عرب قبل األسالم

  2014/2015األول  تاريخ الشرق األدنى 
  2014/2015 األول تاريخ مصر القديمة 

  2014/2015األول               تاريخ المغرب العربي 

     2014/2015األول  التاريخ األندلسي
  2016/ 2015األول  التاريخ الساساني

  2016/ 2015األول  السيرة النبوية 
  2016/ 2015الثاني  التاريخ البيزنطي

  2016/ 2015الثاني  السيرة النبوية
  2016/2017األول  سالمعرب قبل األ

  2016/2017األول  تاريخ العصر العباسي األول
  2016/2017 الثاني عرب قيل األسالم

  2016/2017 الثانيا منهج البحث العلمي
   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
   

   

   
   

   االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:. 3
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 .تقييم البحوث: 4
 
 
 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
    
 
 

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

 المشاركة
    
    
    
    
    

 : المنشورةسادسا : البحوث 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 2017 منشور دراسات في التاريخ واآلثار المجتمع األسالمي من خالل رحلة أبن جبير
الحياة األقتصادية في عصر المماليك من خالل 

 رحلة أبن بطوطة 
مجلة كلية اآلداب / جامعة 

 2017 قبول نشر بغداد
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 ا : الكتب المنشورة  :ثامن
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
 

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

   
   

   

   
 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
تاريخ  مكان الدورة اسم الدورة

 انعقادها
   
   

 : شارك فيها التي ي عشر: الدوراتحاد
تاريخ  مكان الدورة اسم الدورة

 انعقادها
 17/4/2017 جامعةاألنبار/كليةعلوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات شهادة كفاءة الحاسبات

األخطاء الشائعة في اللغة العربية 
 وأصول المخاطبة الرسمية 

 2/2/2017 لمستمر جامعة األنبار/مركز طرائق التدريس والتعليم ا

 24/5/2017 جامعة األنبار/مركز طرائق التدريس والتعليم المستمر أخالقيات الموظف الجامعي
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

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

  

 23/11/2017      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2015 العراق  جامعة األنبار شكر وتقدير 

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة   اتـــــــــــوايــاله


