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  ( CV السيرة الذاتية) 

   االسم : د. خضير سطم المعاضيدي                    
Dr. Kudhair S. Al- Ma'atheedy                                       

 اوال : معلومات عامة
 .الـعـنــوان1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :ومعاصرتاريخ حديث  التخصص 
  :قسم التاريخكلية التربية للعلوم االنسانية/ -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
  :52656980870 نقال 

            

 يالبريد االكترون  :Kudhair.Satim@gmail.com 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                           حديثة-االنباروالدة :   ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                             5900        خ الوالدة :ــتاري   
                              عدد األطفال :                                   :متزوج  الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1191 العراق بغداد البكالوريوس 

 1191 العراق بغداد اجستير الم

معهد التاريخ العربي  الدكتوراه
 للدراسات العليا

 الجامعة العربية
0222 

 االمارات العربية المتحدة النشأة والتطور  : هعنوان أطروحة الدكتورا  
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 تدريسي مستمر 7550 كلية التربية للعلوم االنسانية رئيس قسم التاريخ
 تدريسي    0212 7557 كلية التربية للعلوم االنسانية مقرر دراسات عليا

     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة المادة اسم
  0212 تاريخ االمريكيتين
  0211 تاريخ االمريكيتين
  0210 تاريخ االمريكيتين

  0212 تاريخ االمريكيتين          
  0212 تاريخ االمريكيتين 

  0212 تاريخ الوطن العربي الحديث
  0212 تاريخ االمريكيتين
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 تدريس المواد في  الدراسات العليا : .2
 التخصص             الفصل اسم المادة

  االول تاريخ العراق الحديث
  الثاني تاريخ العراق المعاصر

   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 االشراف على عدد من رسائل الماجستير ومناقشة عدد من الرسائل واالطاريح 
     
 .تقييم البحوث: 4

 تم تقييم عدد من البحوث      
 
 . االهتمامات البحثية : 5

 االهتمام بدراسة تاريخ العراق والوطن العربي
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 العراق  1               
0210 

شارك م
 ببحث

 مشارك  0212 العراق / ندوات 0             
 حضور 0212 العراق 1             

    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 0210 مجلة كلية التربية للعلوم لواء االسكندرونة في االتفاقات 
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 االنسانية/ جامعة االنبار الدولية
مجلة كلية التربية /جامعة  ة عبد الرحمن البزاز حكوم

 0212  تكريت

    
 : الكتب المنشورة  : سابعا

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
مجلة كلية التربية للعلوم  الحركات الوطنية في المغرب العربي

 االنسانية/ جامعة االنبار
0212 

   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية ى الجامعةعلى مستو 

لجنة استحداث كلية التربية 
 االساسية في جامعة االنبار

اللجنة المركزية لالشراف على 
 االختبارات السنوية

 رئيس اللجنة العلمية

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

   

   
 : الدورات التي شارك فيها: اعاشر 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 0212 جامعة االنبار الدورة التربوية وطرائق التريس

 0211 جامعة االنبار دورة الحاسوب

   

   
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

  

 أ .د. جمال هاشم الذويب .م.د. خضير سطم مكحولأ  :سماال
 عميد الكلية رئيس قسم التاريخ 

 

 شكر وتقدير     
 جامعة االنبار

 العراق
2112 
2113 

 2112 العراق جامعة بغداد شكر وتقدير

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 ــــــــــــانالبـيــــــــــــــــ المهـــــارات
 جيد جدا  تطبيقات الحاسوب

  اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


