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  ( CV السيرة الذاتية) 
 خليل فواز زحلف جزاع د. االســم                          

Dr.Foaz Zahlif                                       
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
 :االسالمي التاريخالتخصص   
 قسم التاريخكلية التربية للعلوم االنسانية/ -جامعة االنبارلعنوان البريدي: ا 
  :07906809173 نقال 

            
  ال يوجد :  يكترونلالبريد اال 

                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                         / الحبانيةاألنباروالدة :   ــمكان ال   
 عراقي:  فرسالجواز                              1/1/1106خ الوالدة :ــتاري   
                            0  عدد األطفال :                                 :متزوج الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1891-1891 العراق بغداد البكالوريوس 

 1881-1881 العراق بغداد الماجستير 

 1888-1889 العراق  المستنصرية كتوراهالد
 :آل الفرات ودورهم السياسي واالداري في الدولة العربية   عنوان رسالة الماجستير

                                                               االسالمية 
 مية حتى سنة االستثمارات المالية في الدولة العربية االسال  : هعنوان أطروحة الدكتورا

 ه334
 . الدراسة االعدادية طلبة
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية التربية  –جامعة االنبار  تدريسي 
 1111 قسم التاريخ  –للعلوم االنسانية 

 
1112 

 

عضو لجنة 
 الترقيات 

   كلية التربية / االنبار
1888 

 
1111 

 

  1111 1111 كلية التربية / االنبار امين مجلس 
عضــــــــو لجنــــــــة 

 االمتحانات 
  2222 1111 كلية التربية / االنبار

  2212 2222 كلية المعارف الجامعه  ممثل الوزارة 
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 لوريوس(:الدراسات االولية)البكا في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 تاريخ اسالمي  انيالثالصف  منهج بحث 
 تاريخ اسالمي الصف الرابع  عباسي

 تاريخ اسالمي الصف االول  عرب قبل االسالم 
 تاريخ اسالمي الصف الثالث  فلسفة التاريخ            

 تاريخ اسالمي الصف الثالث  حضارة 
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 اسالمي  االول  منهج بحث 

 اسالمي األول مؤسسات اقتصادية
 اسالمي الثاني  نظم اسالمية 

   
  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3

 رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه داخل الجامعة وخارجها  33على اكثر من اشرفت 
 

     
 .تقييم البحوث: 4

مقوم علمي الكثر من عشرة رسائل واطاريح من جهاز االشراف والتقويم ، مقوم بحوث لعدد 
 كثير من البحوث العلمية من داخل وخارج الجامعة

 
  2الحضارة العربية عدد بحوث في تاريخ . االهتمامات البحثية : 3

 
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 بحث  1119 جامعة تكريت  مؤتمر صالح الدين االيوبي 
 بحث  1111 وزارة الثقافة  بغداد عاصمة الثقافة 

 بحث  1112 عة كلية النسور الجام ضمان الجودة 
    

    
 مقبول للنشر  4بحث منشور و  13لدي اكثر من  سادسا : البحوث المنشورة :

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
 1112  / البحريناالداب والفنون  / للبحرينالتاريخ االقتصادي 
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 1112  مجلة كلية الرشيد  الحياة االقتصادية في جبل نفوسة
 2212  مجلة جامعة االنبار  منهج القفطي 

   سابعًا :الكتب المنشورة  
 تاريخ النشر  جهة النشر  عنوان الكتاب   

   
   
   

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

 االستالل والعلمية   االمتحانات المركزية  
 ي نفذها : : الدورات التدريبية الت تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 1881 جامعة االنبار  دورة التاهيل التربوي

 1881 جامعة االنبار  دورة الحاسوب 

   

   
 
 

 : معلومات اضافية:حادي عشر
 التقديرالجوائز و . 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 12كتاب شكر وتقدير / عدد 
وزير الرياضة ووزير الثقافة / وزارة 

 التعليم 
 العراق

2222-
2213 
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 العامةالمهارات . 3

 
 

 
 

  

 أ .د. جمال هاشم الذويب          سطم مكحول.م.د. خضي أ            فواز زحلف جزاع  دأ.م.:سماال
 تدريسي          

  

 11كتاب شكر وتقدير عدد 
  عمادات الكليات داخل الجامعة وخارجها

 العراق 
2222-
2212 

  2كتاب شكر وتقدير عدد 
 معة رئيس الجا

 العراق 
2222-
2213 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 في تاريخ االقتصاد العربي االسالمي  كتابات عامة

 قراءة كتب في التاريخ االسالمي  قراءات عامة

 المشاركة في الندوات العلمية في القسم  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 الحاسوب كفاءة  تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية  اللغــــات األجنبية

 القراءة والمطالعة في كتب التاريخ  الهــوايـــــــــــات

   عميد الكلية   لتاريخا رئيس قسم


