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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  شفيقة جاسم نصيف جاسم العبيدي:  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 جامعة االنبار  –كلية االداب  :وانــنـعـال.1 
  التاريخكلية االداب / قسم ..ـ  االنبارالعمل : جامعة  

 :مدرس مساعد الدرجة العلمية:          عرب ما قبل االسالم التخصص  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 0781192428  /     نقال              

 يالبريد االكترون    :Prf . shafika @gmail.com  

 معلومات شخصية  :.2
 ةعراقيسية : ـالجن               بغداد / الكرخ   والدة :ــمكان ال   
  CHAFEEQA JASIM NSAIF  AI- OBAIDI جواز سفر:                      25/2/1982خ الوالدة :  ــتاري   

                                  ال يوجد     عدد األطفال :                       منفصلة  الحالة االجتماعية :  
 ماجستير / تاريخ  لمؤهالت العلمية :اثانيا : 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
  2006 العراق االنبار  البكالوريوس
  2013 العراق االنبار  الماجستير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ هالدكتورا
  بنو اشرس واثرهم السيساسي والحضاري منذ عصر ما قبل االسالم حتى   :ان رسالة الماجستيرعنو

 نهاية العصر االموي 

                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : هعنوان أطروحة الدكتورا              

 مدير وحدة الدراسات العليا في كلية التربية للبنات ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     مقرر قسم
كليــة التربيــة  مقرر الدراسات العليا

 للبنات 
حــــدة الدراســــات العليــــا مــــدير و    2017 2016

فـــــي  1142)بموجـــــب كتـــــاب 
30/10/2016 ) 

     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

 صالتخص الفصل/السنة اسم المادة
 التاريخ االسالمي  2016االول لسنة  التاريخ االسالمي 

 تاريخ اسالمي    2017الفصل االول لسنة  الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة 
   

                        

   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

   

   
   االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:. 3
  

 
     
 .تقييم البحوث: 4

 . االهتمامات البحثية : 5
    
 
 

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

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

المضامين التاريخية والدينية للعرب في شبه 
الجزيرة العربية من خالل شعر المعلقات في 

 عصر ما قبل االسالم 

جامعة  –مجلة االداب 
  2017 قبول النشر  بغداد 

المضامين التاريخية اليام العرب في شبه 
ربية من خالل شعر المعلقات منذ الجزيرة الع

 عصر ما قبل االسالم 

جامعة  –مجلة االداب 
  2017 قبول النشر  بغداد 

    
     

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

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

لجنة استالم وتدقيق الملفات للمتقدمين  
 2016-2015للدراسات العليا للعام الدراسي 

)في كلية االداب ( بموجب كتاب ش ع أ/ط 
  4/8/2015في  237

-2015تشكيل لجنة امتحانية للعام 
كلية االداب  –في قسم التاريخ  2016

  10/1/2016ب في 20بموجب كتاب 

اضابير المتقدمين للدراسات العليا  لجنة تدقيق 
 في كلية التربية للبنات 2017-2016للعام 

لجنة الثقافية في قسم التاريخ بموجب 
  30/10/2017في 111كتاب 

لجنة تدقيق بيانات المتقدمين للدراسات العليا  
)في كلية التربية للبنات  2018-2017للعام 

 8/5/2017في  605بموجب كتاب 
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 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 
   
   

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

   
   
   
   
   
 

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

  تقديرتقديراجلوائز والاجلوائز وال  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 كتاب شكر وتقدير 
ذي جامعة االنبار  –كلية االداب عمادة 

  27/4/2016في  545العدد 
 العراق

2016 

 كتاب شكر وتقدير 
جامعة االنبار –عمادة كلية التربية للبنات 

  22/3/2017في  414ذي العدد 
 العراق

2017  

 تقدير كتاب شكر و
ذي العدد م.ر.ج  –رئاسة جامعة االنبار 

  27/8/2017في  1097
 العراق

2017  
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  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

  م.مساعد شفيقة جاسم نصيف جاسم العبيدي م.مساعد شفيقة جاسم نصيف جاسم العبيدي         ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  26/11/2017      ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـبال اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

   اتـــــــــــوايــاله


