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   ( CV السيرة الذاتية) 
 د. صباح مهدي ويس خضير  االســم       

Dr. Sabah Mahdi Wayes Al-Delaimy                           
            

 اوال : معلومات عامة
 الحي الجامعي –الرمادي  -االنبار  .الـعـنــوان1 

  انيةكلية التربية للعلوم االنس ـ العمل : جامعة االنبار 
  :تاريخ حديث التخصص 
  :قسم التاريخكلية التربية للعلوم االنسانية/ -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
  :07824835027نقال  

            

  يكترونلالبريد اال  :sabahmahdi27@gmail.com 

 
                                           

 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                           الكرخ -بغداد  والدة :ــمكان ال   
 A1947668: جواز سفر                          1592-1-42خ الوالدة : ــتاري   

                            3  عدد األطفال :                                متزوج   الحالة االجتماعية  
 لمية :ثانيا : المؤهالت الع

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1791 العراق البصرة البكالوريوس 

 1771 العراق بغداد الماجستير 

 1771 العراق بغداد الدكتوراه
 :5291-5291 الثورة السورية الكبرى وموقف الرأي العام العراقي منها عنوان رسالة الماجستير.                                                         
 5291-5291الجامعة العربية والقضية الفلسطينية  : هعنوان أطروحة الدكتورا.   
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 . الدراسة االعدادية طلبة
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ 1772 اوربا في العصور الوسطى
 تاريخ 1772 اوربا في عصر النهضة
 تاريخ 1771 تاريخ العراق المعاصر

 ختاري 1771 تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر
 تاريخ 1771 تاريخ العالم الحديث

 تاريخ 1771 1711-1711تاريخ العالم المعاصر
   

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 تاريخ كورس اول تاريخ الحركة الصهيونية
 تاريخ كورس ثاني تاريخ مشرق عربي معاصر

   
   

 . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 اشرف على العديد من رسائل الماجستير في القسم

  .تقييم البحوث: 4
      

 تاريخ العراق والوطن العربي الحديث والمعاصر. االهتمامات البحثية : 5
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 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

آل أبي ريشة وموقفهم من السيطرة العثمانية 
 على العراق خالل القرن السادس عشر

مجلة كلية التربية للعلوم 
 2119 بحث مشترك االنسانية

مجلة كلية التربية للعلوم  1539-1512الحركة الفكرية في مصر 
 2119 بحث مشترك االنسانية

    
 : الكتب المنشورة  : سابعا

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   

   
 : عضوية اللجان : ثامنا

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
اللجنة العلمية واللجان  لجنة الترقيات العلمية 

 االمتحانية
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

  

 أ .د. جمال هاشم الذويب .م.د. خضير سطم مكحولأ أ.م.د.صباح مهدي ويس :سماال
 عميد الكلية رئيس قسم التاريخ تدريسي

 

 السنة البلد هة المانحةالج نوع الجائزة أو التقدير
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
   تطبيقات الحاسوب

  جنبيةاللغــــات األ

  الهــوايـــــــــــات


