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 صورة شخصية ( CV السيرة الذاتية) 

  مؤيد عبيد ياسين حسين المحمدي   0د   االســم                          
Dr.Moaayad Obaied yassen                                        

 اوال : معلومات عامة
 .الـعـنــوان1 

  نسانيةكلية التربية للعلوم اال ـ العمل : جامعة االنبار 
  :اسالمي تاريخ التخصص 
  :قسم التاريخكلية التربية للعلوم االنسانية/ -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
  :70837201870 نقال 

            

 يالبريد االكترون .  
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
سية : ـالجن                                        صقالوية-فلوجة–االنبار والدة : ــمكان ال   

 عراقي
جواز                                        3703\ 8\ 37خ الوالدة : ــتاري   

 .......................سفر:
 عدد األطفال :                                       اعزب  الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2000 العراق جامعة بغداد البكالوريوس 

 2002 العراق بغدادجامعة  الماجستير 

 2012 العراق بغدادجامعة  الدكتوراه
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 :مالمح المجتمع المدني  في عصر النبوة دراسة تاريخية    عنوان رسالة الماجستير                                                        
 تماعية والفكرية في كتاب البحر الجوانب االقتصادية واالج : هعنوان أطروحة الدكتورا

   م(909ه/292الزخار المعروف بمسند البزار )
 . الدراسة االعدادية طلبة

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 الرئيسية
  إلى من

 -جامعة االنبار تدريسي
كلية التربية 

للعلوم االنسانية 
 .  قسم التاريخ –

مقررالدرا 
سات 
 االولية

     
     
     
     

رابعا : الخبرات التعليمية 
مقررالدراسات واالهتمامات البحثية :

 االولية
الدراسات  في . تدريس المواد1

 االولية)البكالوريوس(:
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 قديمتاريخ  االولالصف  تاريخ العرب قبل االسالم
تاريخ  الثاني الصف  ميتاريخ اسال

 اسالمي
تاريخ  الصف االول الخالفة الراشدة

 اسالمي
 تاريخ قديمالصف االول  تاريخ قديم



 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس - كلية التربية للعلوم اإلنسانية –جامعة االنبار 
 

3 

 

 /قسم الجغرافية

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

. تدريس المواد في  الدراسات 2
 العليا :

             الفصل اسم المادة
 التخصص

   
   
   
   

. االشراف على رسائل الماجستير 3
  والدكتوراه: 

  
     

 .تقييم البحوث: 4
      

 
بحث في . االهتمامات البحثية : 5
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 مواردسنن ابي داود
 

خامسا : المؤتمرات المتخصصة 
 والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

    
    
    

    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

في متطلبات الحياة جوانب من 
 المجتمع المدني اثناء عصر الرسالة

مجلة جامعة 
االنبار للعلوم 

 االنسانية
 2010 منفرد

الجوانب االقتصادية والمالية في 
كتاب االرشاد الى سبيل الرشاد 

 للهاشمي
 
 

مجلة جامعة 
بار للعلوم االن

 2010 منفرد االسالمية

    
 : الكتب المنشورة  : سابعا

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   

   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
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على مستوى  على مستوى الجامعة
 الكلية

على مستوى 
 القسم

   
: الدورات التدريبية التي  تاسعا

 نفذها : 
تاريخ  مكان الدورة اسم الدورة

 انعقادها
   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

تاريخ  مكان الدورة اسم الدورة
 انعقادها

 2010 جامعة االنبار التاهيل التربويدورة 

   

   

   
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    

 2012 العراق كلية التربية للعلوم االنسانية شكر وتقديركتاب 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة

 االسالميقراءة كتب في التاريخ  قراءات عامة
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 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

  

 أ .د. جمال هاشم الذويب .م.د. خضير سطم مكحولأ  د. مؤيد عبيد ياسين
 عميد الكلية لتاريخرئيس قسم ا 

 

 المشاركة في الندوات العلمية في القسم أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 كفاءة الحاسوب  تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية اللغــــات األجنبية

 القراءة والمطالعة في كتب التاريخ الهــوايـــــــــــات


