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 (  CVالسيرة الذاتية)
 مروان نجاح مهدي ابراهيم البالم االســم

 

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية العمل : جامعة االنبار ـ 
 مدرس    الدرجة العلمية:         تاريخ قديم التخصص   

  :العنوان البريدي 

 :19710310070 نقال 

 تكررنن  : البريد االnajahmarwan1976@gmail.com 

                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 مكان الــوالدة :  بغداد                     الجنـسية : عراق    

                                 متزوج   رماعية :جواز سفر  عراق   الحالة االج          72/4/7926تاريــخ الوالدة :     

 (                                7 ) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1119_1112 العراق بغداد البكالوريوس 

 1101 العراق بغداد               الماجستير 

 1101 العراق بغداد الدكتوراه

 1110-1111 العراق المستنصرية بكلوريوس علوم فيزياء

 

 :عنوان رسالة الماجستير 

 (ق.م.4951-2002ماري المدينة والدولة دراسة في االحوال السياسية والحضارية )
 
 

 : عنوان أطروحة الدكتوراه 
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 242-544مبراطوري االشوري )التنافس االشوري المصري على بالد الشام في العصر اال 
 ق.م( دراسة تاريخية تحليلية

 
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من المهام الرئيسية
 الكلية الرربوية المفروحة محاضر

7177 

 تدريسي 1102

 تكلية االداب/ الجامعة العراقية محاضر

7174 

 تدريسي 1102

 تدريس  1102 1101 سم التاريخ/ كلية االمام االعظمق محاضر

عضو هيئه     

 تدريسيه

 تدريسي الى االن 1102 تكلية الرربية للعلوم االنسانية

رئيس شعبة 
 التحطيط والمتابعة

 رئيس الشعبة الى االن 2226 تكلية الرربية للعلوم االنسانية

عضو في قسم 
 الضمان والجودة

  الى االن 2212 نسانيةتكلية الرربية للعلوم اال

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 . تدريس المواد في الدراسات االولية)البكالوريوس(:1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 قسم التاريخ  اول تاريخ العراق القديم

  قسم الراريخ ثاني  التاريخ الساساني والبيزنطي       

  الراريخقسم  الثاني ات العالم القديمتاريخ حضار

 قسم الراريخ اول + ثاني منهج البحث التاريخي           

 قسم الراريخ الثالث فلسفة التاريخ

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة
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  وراه: . االشراف على رسائل الماجستير والدكت3
  

 
     

 .تقييم البحوث: 4
1 
 . االهتمامات البحثية : 5

 

  علم الرياضيات–علم الفيزياء  -مقارنة اديان-تاريخ اسالمي  –تايخ قديم 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :نعم

 مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
تاريخ 
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 بحث 1102 تكلية الرربيه للعلوم االنسانيه /بغداد اثر الحروب في المعالم الحضارية

دور التعليم في التنشئة وبناء المجتمع 

 ومناهضة االرهاب والطائفية
 مشارتكه 7176 ديوان الوقف السني

الحضارة االسالمية ودورها في بناء 

 الحضارة االنسانية
 مشارتكة 7176 تكلية االمام االعظم

    

    

    

    

    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 1109 منشور التربية/ جامعة االنباركلية  الحجاب في العراق القديم

 1101 منشور جامعة بغداد/ كلية االداب تسمية سوريا القديمة
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 سابعا : الكتب المنشورة  :ال
 تاريخ النشر جهة النشر وان الكتابعن

   ال
   
   
   
   
   
   
   

   

   
 ثامنا : عضوية اللجان :

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 0 1 

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

   

   
 ورات التي شارك فيها: عاشرا: الد

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 1101 جامعة بغداد دورة التوفل

 1101 جامعة بغداد IC3دورة 

 2214 الجامعة المستنصرية  دورة طرائق تدريس 
مركز طرائق –جامعه االنبار  دوره صالحية تدريس

 تدريسال
2216 

نبار/ مركز طرائق جامعة اال بناء االختبارات التحصيلية
 التدريس

2212 
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 حادي عشر: معلومات اضافية:
 . الجوائز والتقدير1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2216 العراق عميد كلية االمام االعظم كتاب شكر 

 2216 العراق عميد كلية االمام االعظم اب شكركت

 2212 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية كتاب شكر                            
مؤتمر اثر الحروب في المعالم  كتاب شكر

 الحضارية
 2212 العراق

   
 

 

    
    

 
 

 . االهتمامات العامة2 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 نعم كتابات عامة

 نعم قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 
 هارات العامة. الم3

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 برامج نظم المعلومات–اكسل –رد وو تطبيقات الحاسوب
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 انكليزي اللغــــات األجنبية

 كرة قدم، مطالعة،كتابة الشعر والنثر الهــوايـــــــــــات

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب طم مكحولأ .م.د. خضير س ا.م انمار نزار عبد اللطيفاالسم : 
 عميد الكلية   

 
 

 


