
 الســيرة الـذاتية والعلمية
 الدراسات اإلستراتيجية / جامعة االنبار

 

  الشخصية: المعلومـات

                                                   الجاسم  االســــــــــــــــــــــــــم : أ. م. د. عبد العزيز خضر عباس

 /مركز الدراسات االستراتيجيةالعنوان الحالــــــــــي : جامعة األنبار / رئاسة الجامعة 

 م  ضمن برنامج وزارة التعليم العالي لعودة الكفاءات العراقية2/2242/ 41تاريخ التعين : 

العنوان الوظيفــــــــي السابق: مدير قسم التخطيط والمتابعة / جامعة االنبار لغاية 

 م.02/6/2240

 م02/6/2240: مدير مركز الدراسات االستراتيجية / جامعة األنبار العنوان الوظيفــــــــي السابق

 العنوان الوظيفــــــــي الحالي: باحث بمركز الدراسات االستراتيجية 

  :  واألكاديمي العلمي التحصيل

 م) بدرجة امتياز ( . 1999ــ دكتوراه فلسفة آداب في  التأريخ العربي اإلسالمي جامعة بغداد  1

 2240.طبعت من قبل وزارة الثقافة في يوم بغداد  تحت عنوان : ) الحياة العلمية في بغداد في القرن السادس الهجري (        

 4246طبعت دار العلوم العربية بيروت م .1994في التاريخ اإلسالمي جامعة بغداد  رــ ماجستي 2

 م . 1990-1991تاريخ جامعة بغداد   ســ بكالوريو 3

     : األخرى الشهادات

 م 2242مركز التعليم المستمر /جامعة الشارقة  ICDLشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  - 1 

 م.2242مراقب داخلي في مجال الجودة   من بي أم ترادا / دبي 9001شهادة األيزو  رقم  - 2 

 م 41/5/2244شهادة تقديرية من المفوضية العليا لالنتخابات المستقلة  3  - 

 شهادة من دوان الوقف السني  – 4

5- 

 : المنشورة والبحوث المؤلفة الكتب

 شور.نم م 2240ليوم بغداد عاصمة الثقافة /ـ تأليف كتاب الحياة العلمية في بغداد في القرن السادس الهجري   1

 .م منشور 2246بيروت /دار العلوم العربية  ـ  تم تأليف كتاب األنبار  2

 م 2222 منشور. دبي /الماجد  هـ بحث الطب في العصر العباسي / مركز جمع 3

 م 2242منشور  .ـ بحث التقسيمات اإلدارية لمناطق االنبار قبل الفتح العربي اإلسالمي 3

                                                                      بحث مشترك.موارد السيوطي في كتابه كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب بحث ـ  4

  م .2240.مقبول للنشر .م.د قاسم جواد خلف الجيزاني كلية التربية / الجامعة المستنصرية أ مع 

 وطبرستان دعوة للتسامح ونشر اإلسالم  ـ بحث جرجان 5

 م . 2240النشر  مقبول .ـ بحث مدينة الرحبة بين النشأة والتكوين لمالك بن طوق  6

 ـ مدينة قرقيسيا دراسة تاريخية تحت الطبع .7

    

 :  االنبار جامعة في العلمية والمؤتمرات اللجان  

( في 6126عضو لجنة إعداد دراسة استحداث مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة باألمر الجامعي المرقم ) -  1

41/6/2242. 

     .21/2/2244( في 2212المرقم )  باألمر الجامعي عضو لجنة التأليف والترجمة على مستوى الجامعة -  2

  .44/6/2242( في 6620المرقم ) النبار . باألمر الجامعيعضو لجنة إعداد الموازنة السنوية لجامعة ا -  3

 . 02/1/2242( 1404عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي اإلبداعي الرابع . باألمر الجامعي المرقم )  -  4

 .21/2/2240( 215عضو اللجنة العلمية اإلنسانية للمؤتمر الطالبي اإلبداعي الخامس. باألمر الجامعي المرقم )  - 5

 .2/5/2240( 110مقرر اللجنة العلمية اإلنسانية للمؤتمر الطالبي اإلبداعي الخامس. باألمر الجامعي المرقم )  - 6

( في 4442المرقم ) باألمر الجامعي المالحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابية المالية .  ةعضو لجنة معالجـ  7

21/6/2242. 

 .22/5/2242( في 5440المرقم ) باألمر الجامعي المركزية تعضو لجنة التعيينا -8

 .1/1/2242( في  1611المرقم ) باألمر الجامعي المركزية تعضو لجنة التعيينا -9

( في 1451المرقم  ) باألمر الجامعي ) بالعلم والعمل يتحقق األمل(21عضو اللجنة العليا لإلشراف على تخرج الدورة  -10

2/1/2242. 

 .02/6/2240( في 621المرقم  ) باألمر الجامعي ) التعايش والمحبه(22للجنة العليا لإلشراف على تخرج الدورةعضو ا -11

 .4/5/2242(في  5246المرقم ) باألمر الجامعي على األقسام العلمية المتناظرة في الجامعة نعضو لجنة توزيع التدريسيي -12

 .4/5/2242(في  5241المرقم ) باألمر الجامعي عضو لجنة تدوير المالك من الموظفين في الجامعة  -13

 



 :  االنبار جامعة خارج والمشاركات العضوية

 م.2242نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية إلسكان تدريسي وموظفي التعليم العالي في االنتخاب  -1

 م.2244جامعة األنبار عضو المنتدى الثقافي في  -2

 عضو نقابة السادة األشراف . -3

 العليا لكتابة النسب . ةعضو الهيئ -4

 ممثل األمانة العامة التحاد المؤرخين العرب  بدول مجلس التعاون الخليجي . -5

 عضو مجلس العمل العراقي / دبي  - 6

 . ةالعربية المحتدمدير عالقات مكتب ارتباط جامعة االنبار بدولة اإلمارات -  7

 عضو المجموعة العربية األوربية لالستشارات التعليمية/ دولة اإلمارات العربية المتحدة . -8

 عضو منظم لمؤتمر طاقة الغد مستقبل الوطن / دبي .-  9

 عضو جمعية اإلمارات البيئية .-10 

 م .2226عضو مشارك في مؤتمر دبي لتكنولوجيا المياه العالمي -11

 م . 2246عضو هيئة التحرير لمجلة األطروحة االكاديمية المحكمة /بغداد-12

 : الدراسات طلبة على اإلشراف

 م . 41/2/2242ـ محاضر في كلية التربية للعلوم اإلنسانية منذ تاريخ التعين  2

 ـ تقديم محاضرات بمركز طرائق التدريس في إدارة الوقت لمنح صالحية التدريس . 3

 

 

 

 

 

 

 أ.م. د. عبد العزيز خضر عباس                                                                      

  مركز الدراسات اإلستراتيجية/ جامعة االنبار                                                             

  07801113124 _الهاتف  النقال         

Dr.aljassem@Gmail.com                                                      
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