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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 منير عبود جديع حمادي.د.. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

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

  :مدرس. الدرجة العلمية:                  .حديث بريطاني تاريخ..التخصص....  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07800929972 /     نقال              

 يالبريد االكترون : munerabood07@yahoo.com 

 ات شخصية  :معلوم.2
 عراقيسية : ـالجن                                      الفلوجة   والدة :ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                                    23/9/1976 خ الوالدة :  ــتاري   
                                   3   عدد األطفال :                              متزوج      الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1998_1997 العراق االنبار البكالوريوس
 2001 العراق بغداد الماجستير 

 2012 العراق بغداد هالدكتورا
  1960_  1950 القات التركيه االيرانيهالع  :ان رسالة الماجستيرعنو 

                                           
 

 1903_ 1895ودوره في سياسة بريطانيا الخارجيه   يري لزباروبرت س : هعنوان أطروحة الدكتورا  
 

 

                              
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 منيةالفترة الز 

 المهام الرئيسية
 إلى من

     مقرر قسم
     مقرر الدراسات العليا

     مقرر قسم
     رئيس قسم

     رئيس قسم 

 
 

 شعار اجلامعة 
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     طلبةالشؤون لعميد المعاون 
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة ةاسم الماد

 اوربي حديث ____2003 عصور وسطى االوربيه

 تأريخ حديث 2018_2017 الدوله العثمانيه 
 تأريخ اوربي حديث 2017_2016 عصر النهضه
 وطن عربي  2017_2016 المغرب العربي 

 تاريخ دول مجاوره  2007_2004 تركيا وايران
 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
   

   

   
   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
  
 
 
 
 
 

 
     
 .تقييم البحوث: 4
 

 _ماجستير _دكتوراهلجنة االستالل 
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 . االهتمامات البحثية : 5
 نشر البحوث    

 
 

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

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

    
    
    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

التنافس البريطاني الفرنسي االمريكي على نفط 
 1925_1914العراق 

 2016 منشور  سر من رأى

يه في عهد فيليب تطور العالقات الفرنسيه االنكليز 
 1350_1328دي فالو السادس 

جامعة تكريت للعلوم 
 2017 منشور النسانيها

  غير منشور  1907_1845هنري بيتي النسدوين 
    
    
    
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية جامعةعلى مستوى ال
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 عضو لجنة االستالل   
 عضو لجنة الزي الموحد   

 عضو لجنة منع التدخين   

   

   

   

   

   

   
 

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

   

   
   

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

دورة االخطاء الشائعه في اللغه 
 العربيه واصول المخاطبه الرسميه

 مركز طرائق التدريس والتعليم المستمر
23/1/2017_30/1/2017 

 6/11/2017 مركز طرائق التدريس والتعليم المستمر مهارات التدريس الجامعي 
   
   
   
 

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

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

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

  

       ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 البحوث والدوريات

 قراءات عامة
 , الصحف والمطبوعات اريخية الحديثة والمعاصرة , تاريخ اوربيالكتب الت

 

 أنشطة أخرى
 

  متابعة واشراف البحوث المنجزة واإلسهام في بعض اللجان التي تخص القسم

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 word 2010استخدام برنامج  تطبيقات الحاسوب

 اللغة االنكليزيه ات األجنبيةــــللغا

 القراءة والرياضة   اتـــــــــــوايــاله


