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 ( CV السيرة الذاتية)
  قتيبة علي جاسم شرقي االســم

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :مدرس    الدرجة العلمية:             تاريخ حديث التخصص   
  :العنوان البريدي 
  :70378580870 نقال 

 يرونالبريد االكت :gmail.com dr.qutaiba2017@ 

                                                    
                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                     االنباروالدة :  ــمكان ال   

                                  متزوج  الحالة االجتماعية :  عراقي جواز سفر           01/3/0916خ الوالدة :  ــتاري   
                                ( 3 ) عدد األطفال : 

 لمية :ثانيا : المؤهالت الع
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1111/7777 العراق االنبار البكالوريوس 

 7771 العراق االنبار الماجستير 

 7712 العراق االنبار الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير    

 6511 - 6591موقف تونس من قضايا المشرق العربي 
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 هعنوان أطروحة الدكتورا : 
 1591 - 1591عالقات العالقات السياسية العراقية اللبنانية ال

 
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية
عضو هيئه 

 تدريسيه
 كلية التربيه للعلوم االنسانيه

4102 

  لحد االن

مسؤول وحدة 
 الدراسات العليا 

 لوم االنسانيهكلية التربيه للع
4119 

7718  

     
     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ حديث المرحلة االول تاريخ  اوربا في العصور الوسطى

 تاريخ حديث المرحلة الثانية  النهضةتاريخ اوربا في عصر 

 تاريخ حديث المرحلة الثالثة  تاريخ اوربا الحديث

تاريخ البالد العربية الحديث 
 والمعاصر 

 تاريخ حديث المرحلة الرابعة

 تاريخ حديث المرحلة االولى منهج بحث 

تاريخ الخليج العربي الحديث 
 والمعاصر 

 تاريخ حديث المرحله الثالثة
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
   ال

   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  
 ال

     
 .تقييم البحوث: 4
4 
 . االهتمامات البحثية : 9

 
  تاريخ الوطن العربي 

 نعمخامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

كلية التربيه للعلوم االنسانيه  المورخ ودوره في مواجهة التحديات
 الرمادي/

 مشاركه 7710

الصحة النفسية واالرشاد ودور 
 االخصائي النفسي بعد مرحلة النزوح

التربيه للعلوم االنسانيه  كلية
 الرمادي/

7710 

 حضور
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

موقف لبنان من محاولة اغتيال عبد 
تشرين االول  0الكريم قاسم في 

1151 

 كلية التربية للعلوم االنسانية 
 7710 منشور

لعالقات التجارية العراقية تطور ا
 1192 - 1150اللبنانية 

 

  جاهز للنشر 

موقف مجلس النواب اللبناني من 
 1153- 1152الثورة الجزائرية 

 

  جاهز للنشر

    
    
    

 ال: الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   ال
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
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 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
  7 

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

   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 7771 مركز طرائق تدريس–جامعه االنبار  يسدوره صالحية تدر 

االخطاء اللغويه في المخاطبات 
 الرسميه

 الرمادي -جامعة االنبار
7710 

 7710 بغداد -جامعة االنبار دورة التاهيل التربوي
   
   

 : معلومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 ةالسن البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2119 العراق عميد الكلية كتاب شكر 
 2112 العراق عميد الكلية كتاب شكر

    
    
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
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 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب خضير سطم مكحول.د. .مأ  قتيبة علي جاسم .د.سم :اال
 عميد الكلية   

 

 نعم كتابات عامة

  قراءات عامة

 نعم أنشطة أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــانالبـيـ المهـــــارات
 برامج نظم المعلومات–اكسل –ورد  تطبيقات الحاسوب

 انكليزي اللغــــات األجنبية

 و رياضة كتابه ومطالعه الهــوايـــــــــــات


