
 الايرة الذاتية لعضو هيئة تدريس - ناانيةكلية التربية للعلوم ال  –جامعة االنبار 
 

1 

 

 

       
  ( CV الايرة الذاتية) 

 د.عبدالجبار محمود شريمص بادي الدليمي االاــم                          
Dr.Abd Aljabbar M.Shirems                                         

 اوال : معلومات عامة
 .الـعـنــوان1 

  نيةكلية التربية للعلوم االنسا ـ العمل : جامعة االنبار 
  :ااالميتاريخ التخصص 
  :قام التاريخكلية التربية للعلوم االناانية/ -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
  :8788600870 --87080780788 نقال 

            

 يالبريد االكترون  abdeljababar @  gmail. com  
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقياية : ـالجن                                         ماديالر  -االنبار والدة : ــمكان ال   
                                       9706\ 0\ 6خ الوالدة : ــريتا   

 .......................افر:جواز 
                            2عدد األطفال :                                       متزوج  الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها دولةالــ الجامــعة الــدرجة

 1891 العراق جامعة بغداد البكالوريوس 

 1881 العراق بغدادجامعة  الماجاتير 

 2222 العراق بغداد جامعة الدكتوراه
 :إلسالمي حتى اواخر خزاعة ودورها في التاريخ العربي وا   عنوان راالة الماجاتير

 العصر الراشدي .
 الدين بن عربي مؤرخًا .محيي  : هعنوان أطروحة الدكتورا   
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئياية
 إلى من

كلية التربية  -جامعة االنبار تدريسي
 8880  قام التاريخ –للعلوم االناانية 

مقررالدراسات  
 االولية

     
     
     
     

 الكتابة في التاريخ الاالمييمية واالهتمامات البحثية :رابعا : الخبرات التعل
 الدرااات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/الانة اام المادة
 إسالميتاريخ  االولالصف  السيرة النبوية
 تاريخ إسالمي الولالصف ا الخالفة الراشدةتاريخ 
 إسالميتاريخ  ولالصف اال العرب قبل اإلسالمتاريخ 

 التاريخ الصف االول منهج البحث التاريخي
 تاريخ إسالمي الصف الثاني تاريخ الدولة االموية
 تاريخ إسالمي الصف الثالث تاريخ الدولة العباسية

 تاريخ إسالمي الصف الثالث تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية
 تاريخ إسالمي الصف الثالث فلسفة التاريخ

 تاريخ إسالمي الصف الثالث الدولة العباسيةتاريخ 
   
   
   
   
   
   

 . تدريس المواد في  الدرااات العليا :2
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 التخصص             الفصل اام المادة
   
   
   
   

  . االشراف على راائل الماجاتير والدكتوراه: 3
  
   نعم  
 .تقييم البحوث: 4

 نعم     
 
 وث في التاريخ الاالميبحالبحثية : . االهتمامات 5

 
 خاماا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

المؤتمرالعلمي االول بكليات العلوم 
 اإلنسانية

 جامعة االنبار -العراق
 بحث 2211

    
    

    
    

 ااداا : البحوث المنشورة :
 الانة الحالة المجلة عنوان البحث

مجلة جامعة االنبار للعلوم  هذيل قبل اإلسالم التسمية والنسب
 2211 منشور اإلنسانية

الجوانب العمرانية والعسكرية 
واإلدارية من خالل كتاب البلدان 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2212 منشور االنسانية
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 لليعقوبي
وأثرها  تفتيت الملكية في اإلسالم

  في تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي
 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 3102 ر منشو اإلسالمية

 
منهج ابن الزيات التادلي في كتاب 

 التشوف الى رجال التصوف 

مجلة دراسات في التاريخ 
واآلثار / كلية اآلداب /جامعة 

 3102 منشور  بغداد

في السيرة النبوية  مرويات األعمش
 من خالل كتب السنن 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االنسانية 

 3102 منشور

    
    
    

 : الكتب المنشورة  : اابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
 على ماتوى القام على ماتوى الكلية على ماتوى الجامعة

 نة أستقبال الطلبةلج 
 ان تحقيقيةلجن

 أتالف الدفاتراالمتحانيةة لجن

 االمتحانية اناللجن

 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تااعا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اام الدورة
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 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اام الدورة
 2225 جامعة االنبار تربويالتاهيل الدورة 

 2228 جامعة االنبار الدورة التأهلية في الحاسوب

ئنا وتأثيرها لسموم في الغذادورة ا
 على االنسان

 جامعة االنبار
2211 

 3102 جامعة االنبار  التصحيحات اللغويةا دورة
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 الانة البلد ة المانحةالجه نوع الجائزة أو التقدير
 3112 العراق جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير 
 3104 العراق اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  كتاب شكر وتقدير

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة

 لحديث النبوي والشعر واألدبواللغة واقراءة كتب التاريخ  قراءات عامة

 والكلية والمشاركة في المؤتمرات المشاركة في الندوات العلمية في القسم أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 كفاءة الحاسوب  تطبيقات الحااوب

 االنكليزية اللغــــات األجنبية
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 أ .د. جمال هاشم الذويب          .م.د. خضير اطم مكحولأ            شريمص أ.م.د.عبدالجبار محمود

 عميد الكلية         رئيس قام التاريخ 

 

 والشعرواآلداب واللغة  القراءة والمطالعة في كتب التاريخ ــــــاتالهــوايـــــ


