
 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية -ضمان الجودة واالعتماد  قسم –جامعة االنبار 

 

1 

 

 
 

 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 .. مجيد جاسم محمد أحمد الشعيبيد. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

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

 مدرس.. الدرجة العلمية:                  ..ابهااللغة العبرية وآد: التخصص...  

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

 يالبريد االكترون : Dr.majeedjs@yahoo.com.............   

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                                       الرمادي -األنبار  والدة :ــال مكان   
 ..A190018..../عراقي..جواز سفر:                                      18/9/1972خ الوالدة :  ــتاري   

                                    8  فال :عدد األط                                  متزوج  الحالة االجتماعية :  
 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
 11/7/1996 العراق بغداد البكالوريوس
 3/5/2000 العراق بغداد الماجستير 

 8/12/2015 جمهورية مصر العربية جامعة عين شمس هالدكتورا

  الرمزية في أدب العهد القديم)دراسة تطبيقية في سفر أيوب(.  :ة الماجستيران رسالعنو 

                                           
 

عالقة بني إسرائيل بأرض كنعان في ضوء أسفار العهد القديم وأثرها في توجيه الفكر  : هعنوان أطروحة الدكتورا
 الصهيوني)دراسة تاريخية تحليلية(.

 
 

                              
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كليــــــة اقداب  قســــــم  مقرر قسم
 التاريخ

1/11/2009 24/6/2012  

     مقرر الدراسات العليا

     مقرر قسم
     رئيس قسم

     رئيس قسم 

 
 

 شعار اجلامعة 
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     طلبةالؤون شلعميد المعاون 
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

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

 التاريخ القديم 2017 -2016 تاريخ العراق القديم

 2007-2006 حريات عامة
2007-2008 
2016-2017 
2017-2018 

 

 التاريخ القديم 1918-1917 ضارات العالميةتاريخ الح
 2009-2008   حقوق اإلنسان 

2009- 2010 
2011-2012 

 

 التاريخ اإلسالمي 2012 -2011 انتشار اإلسالم في أفريقيا وجنوب شرق آسيا
 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
   

   

   
   :والدكتوراه اف على رسائل الماجستيراالشر . 3
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 .تقييم البحوث: 4
 
 
 
 
 
 
 جيدة جدا  . االهتمامات البحثية : 5
    

 
 

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

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

 متابع 2014 القاهرة -جامعة عين شمس /جمهورية مصر العربيةمؤتمر في قسم البرديات/ جامعة عين شمس
قسم الدراسات  "الرجل في الحضارات واقداب الشرقية" مؤتمر

 متابع 2014 الشرقية_جامعة القاهرة

 متابع 2014 جامعة القاهرة المؤتمر الدولي للدراسات اقرامية
 ابعمت 2015 جامعة عين شمس ندوة عن اقثار اليهودية في مصر

    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

مجلة الدراسات التاريخية/  الديني(-إسرائيل الكبرى بين الفكرين)السياسي
 الجامعة المستنصرية

 2008 منفرد

مجلة جامعة األنبار للعلوم  خالصة في المعتقد اليهودي
 2009 منفرد اإلنسانية

مجلة دراسات في التاريخ  ة في العهد القديم)دراسة تطبيقية في سفر الالويين(.النظم القانوني
جامعة  -واقثار/ كلية اقداب

 بغداد
 2010 منفرد

إشكالية العالقة بـيـن الــعـبرانـييـن وأرض كنعان)أرض الميعاد( كما 
 دراسة تاريخية تحليلية. -قدمها العهد القديم

/ ةمجلة كلية اللغات والترجم
جمهورية -جامعة األزهر
 مصر العربية

 2014 منفرد

" ومدى تأثره بعقود الزواج عند כתובהعقد الزواج في اليهودية"
 شعوب الشرق األدنى القديم "العقود المصرية القديمة نموذجا ".

 

مجلة جامعة األنبار للغات 
 2017 منفرد واقداب
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تأثرها بتشريعات تشريعات "عهد سيناء" في الديانة اليهودية ومدى 

 الشرق األدنى القديم "دراسة تاريخية تحليلية"
 -مجلة بحوث كلية اقداب

جمهورية  جامعة المنوفية/
 مصر العربية.

 2017 منفرد

     

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
 

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

-2009عضو اللجان االمتحانية لألعوام:   
-2011؛ 2011-2010؛ 2010
-2017؛ 2017-2016؛ 2012
2018. 

رئيس وعضو لجان االستالل لألعوام: 
؛ 2011-2010؛ 2009-2010
2016-2017. 

عضو اللجان الخاصة بالقسم لألعوام: 
، 2011-2010؛ 2009-2010
؛ 2017-2016؛ 2011-2012
2017-2018. 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

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

 

  
 

   
 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
األنبار/ مركز طرائق التدريس والتعليم  جامعة دورة التأهيل التربوي 

 المستمر
6/6/2006 

 2010/  10/  11 جامعة األنبار/ كلية الحاسوب دورة التأهيل للحاسوب 
دورة تدريبية متقدمة في حقوق اإلنسان ألساتذة 

 جامعة األنبار
 12/4/2011 جامعة األنبار/ رئاسة الجامعة

 
بية وأصول دورة: األخطاء الشائعة في اللغة العر 

 المخاطبة الرسمية
جامعة األنبار/ مركز طرائق التدريس والتعليم 

 المستمر
6/2/2017 

جامعة األنبار/ مركز طرائق التدريس والتعليم  دورة: السموم في غذائنا
 12/2/2017 المستمر

 

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

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 السنة البلد ةالجهة المانح قديرالت أونوع الجائزة 
 2010-2009 العراق رئيس جامعة األنبار من السيد  رئيس جامعة األنبار رشكر وتقدي

شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ثالثة كتب  (3)
 األنبار

 2017-2016 العراق رئيس جامعة األنبار

 2011-2010 العراق عميد كلية اقداب شكر وتقدير من السيد عميد كلية اقداب
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  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

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

  

       ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة

رها باستمرار لمواصلة شمن خالل البحوث التي أسعى لن ، ال سيما في مجال اختصاصي الدقيق،اهتمام كبير بالكتابات العامة
 عطائي العلمي.

 

 قراءات عامة
 ير بالتواصل في قراءاتي بغية االزدياد في طلب العلم والمعرفة وتثقيف نفسي في كافة المجاالت والتخصصات.اهتمام كب

 

 أنشطة أخرى
 

  لدي مساهمات في مختلف األنشطة العلمية واألدبية والرياضية.

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 سوبتطبيقات الحا
جيدة جدا ، ال سيما بعد تطويري لنفسي من خالل الدورات التي شاركت فيها سواء  تلك التي عقدت في كلية الحاسوب، أو دورات 

 التي تم اجتيازي لها بنجاح. لالتو ف

 سريانية، واللغات األجنبية األخرى.أجيد اللغة العبرية كونها من ضمن اختصاصي الدقيق، عالوة على اللغة اقرامية واللغة ال ات األجنبيةــــاللغ

 القراءة   اتـــــــــــوايــاله


