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

 

1 

 

  
 

                                                  (CV)السيرة الذاتية                                                             
  

                                    مهند حمد احمد عواد الكربولي أ.م.د.  .. :  مــاالس              

                                         
 

 معلومات عامة اوال :
 :وانــنـعـال.1 

  التاريخكلية االداب / قسم ..ـ  االنبارالعمل : جامعة  

  :أ.م.د.   ..... الدرجة العلمية:                التاريخ اإلسالمي  ...التخصص 

 :العنوان البريدي ....................... .....................................................................   
 07705322225/  07901786730    /     نقال           

 يالبريد االكترون : muheneidalkarboly@gimel.com 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                                      االنبار   والدة :ــمكان ال   
 .........G2250629 ..............جواز سفر:                                    1973  والدة :  خ الــتاري   
                                   4   عدد األطفال :                                 متزوج   الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــلا عةــالجام درجةــال

 2013 العراق بغداد / كلية التربية/ ابن رشد الدكتوراه
 2004 العراق جامعة االنبار الماجستير

 1998  العراق جامعة االنبار البكالوريوس
 الدبلوم العايل

 
 العراق  معهد اعداد املعلمني

  1994 

ا  الجاا   ي واا  احااب ادحدث  لليبي ) التابعون من كتاب أمس   :ان رسالة الماجستيرعنو 
   هججثة ( دواسة احتقبق . 743املتوىف سنة 

 
  

 ( آ  منده دواسة  ي املنهج ااملواود مؤوخو )  : هعنوان أطروحة الدكتورا   
 

 

                       

 
 

 شعاو اجلامعة 
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 يةالمهام الرئيس
 إلى من

     مقرر قسم
     مقرر الدراسات العليا

     مقرر قسم
     رئيس قسم

     رئيس قسم 
 طلبةالشؤون لعميد المعاون 

 
 

    

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

 تخصصال الفصل/السنة اسم المادة

 اتوثخ العجب قبل اإلسالم
 

والثاني األول 
/2004 

األول والثاني 
/2005 

األول والثاني  
/2006 

األول والثاني 
/2007  

  2008األول/
 2009األول /
  2010األول /
 2011األول /
 2012األول /
 2013األول/ 
 2014األول / 
 2015األول / 
 2016األول / 

 تاريخ

 العصج العباسي األا اتوثخ الدالة العجببة  ي 
 

 2006األول/
 2007األول/ 
 2008األول/ 

 تاريخ

 تاريخ 2010 ادحجايت العامة
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2011 
2012 
2013 

 2010 حقوق االنسان
2011 
2012 
 

 تاريخ

اتوثخ انتشاو اإلسالم  ي السودان  
 اشجق اسبا

 2015الثاني / 
  2016الثاني / 
 2017الثاني  / 

 تاريخ

 2016/  األول النظم اإلسالمبة
  2017األول / 

 

 تاريخ

  2016األول /  منهج البا  التاوخيي
  2016الثاني 

 تاريخ

 تاريخ  2017 /األول  منهج البا  التاوخيي

   

   

   

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

   
   

   
 ال يوجد   لماجستير والدكتوراه:االشراف على رسائل ا. 3
  

 ال يوجد 
 
 
 
 

 
     



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

 

4 

 

 ال يوجد .تقييم البحوث: 4
 
 
 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
    

 التاريخ اإلسالمي وتحقيق المخطوطات 
 

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

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

    
    
    
   ؤ 
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

مالك بن أنس من كتاب امسا  الجاا   ي واا  احااب 
 هـ .743ادحدث  لليبي املتوىف سنة 

جملة العلوم اإلنسانبة 
  2005  ااالقتصادثة

 ااالموي  . داااثن العجاق  ي العصج الجاشدي 
 

 
 2008   جملة العلوم اإلنسانبة 

كتاب اتوثخ احفهان أليب زكجاي حيىي بن عبد الوهاب بن حممد 
 هـ(  حتقبق511بن منده ) ت 

جملة دواسات  ي التاوثخ 
 ااالاثو

 
 2014 

جملة دواسات  ي التاوثخ  التعلبم  ي عهدي الجسالة ااخلالفة الجاشد  
 ااالاثو

 

 2014 

ِد بِن ِإْسَحاقَ َعْبُد ال ْحَمِن بُن ُمَحمَّ  2013  مجلة قسم األثار بن َمْنَده  رَّ
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)ت  هـ(470الَعْبِديُّ
 

كلية  –والتأريخ 
جامعة  –االداب 
العدد        -بغداد 

 السابع والثالثون 

إسحاق بن محمد بن  َعْبُد الَوهَّاِب بُن ُمَحمَّد بن
 ـ (.ه475اأَلْصَبَهاِنيُّ )تيحيى بن منده العبدي 

 

مجلة قسم األثار 
كلية  –والتأريخ 
جامعة  –االداب 
العدد        -بغداد 

 الثامن والثالثون 

  2013 

 تأريخ الُعشر في اإلسالم بين الرعية والُحكام  
 

مجلة أشنوننا 
األنسانيةللدراسات   

      2017 

األساليب الفردية للمقاومة العربية واإلسالمية للغزو 
 الصليبي

 

نوننا مجلة أش
األنسانيةللدراسات         

    

    

    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   

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

لجنة استالل اطروحة الدكتواره    
 ذي 

 9/2017/ 26في  92العدد 
 لجنة استالل بحوث ترقية  

 ذي  
  2017/ 17/10في 107العدد 

 
 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها



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

 

6 

 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
     
      

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

 2002 / كلية اللغات جامعة بغداد دورة اللغة االنكليزية

 2002 جامعة بغداد / كلية اللغات دورة اللغة االنكليزية
جامعة النبار  / مركز طرائق  دورة طرائق التدريس 

 2005 التدريس والتعليم المستمر

 2005 اامعة االنباو / كلبة ادحاسبوب دورة في الحاسوب 
 وب اامعة االنباو / كلبة ادحاسب   داو  التأهبل للااسوب

 

17/12/2015 

 
دورة األخطاء الشاسعة في اللغة 

العربية وأصول المخاطبة 
 الرسمية

جامعة النبار  / مركز طرائق 
 2017/ 2/ 20- 6 التدريس والتعليم المستمر 

جامعة النبار / مركز طرائق  السموم في غذائنا
  2017/  19/2-12 التدريس والتعليم المستمر

 

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

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 
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  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

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

  

  2017/  11/ 22          ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
  2017/  10/  30في  111ي العدد عضو لجنة االنشطة الالصفية ذ

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 نعم  تطبيقات الحاسوب

 اللغة اليونانية  ات األجنبيةــــاللغ

   اتـــــــــــوايــاله


