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 (  CVالسيرة الذاتية)
  انمار نزار عبد اللطيف سعود الحديثي االســم

 

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية العمل : جامعة االنبار ـ 
  :استاذ مساعد      الدرجة العلمية:         العرب قبل االسالم تاريخ التخصص 

  :العنوان البريدي 

 :70279920970 نقال 

  : البريد االكترونيanmar_nezar@yahoo.com 

                                                    

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

                                 متزوج   سفر  عراقي  الحالة االجتماعية :جواز           61/4/6796تاريــخ الوالدة :     

 (                                2 ) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 3221_3221 العراق بغداد البكالوريوس 

 3220 العراق بغداد               الماجستير 

 9771 العراق االنبار الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير    

 
 شجرات النسب االولى اصلها وتطورها 
 : عنوان أطروحة الدكتوراه  

 الديانة الوضعية عند العرب قبل االسالم 
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من رئيسيةالمهام ال
عضو هيئه              

 تدريسيه              
 كلية اآلداب /جامعة بغداد

2006 

 تدريسي 9770

كلية التربية والعلوم واالداب  عضو هيئه تدريسيه

 2009 /مارب

 رئيس قسم 9733

باحث وعضو هيئه 

 تدريسيه

باحث ورئيس  9739 9731 مركز الدراسات االستراتيجية   

 2062فيقسم 

عضو هيئه         

 تدريسيه                

الى  9739        كلية التربية للعلوم االنسانية 

 االن

 تدريسي

نائب الشؤون 
 االكاديمية

جامعة صنعاء/كلية التربية 
 واآلداب والعلوم

      2002   

جامعة صنعاء/كلية التربية  رئيس الكونترول
 واآلداب والعلوم

    2002   

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 قسم التاريخ وقسم اللغة العربية اول تاريخ العرب قبل االسالم

 قسم اللغة العربية  ثاني تاريخ الدولة االموية        

 قسم االثار والسياحة  اول التاريخاثار ما قبل 

قسم االثار والسياحة وقسم اللغة  اول تاريخ اليمن القديم           

 العربية

 قسم اآلثار والسياحة اول مقدمة في اثار اليمن القديم

 قسم اللغة العربية  ثاني تاريخ صدر االسالم       

 سياحة قسم االثار وال ثاني تاريخ اليمن االسالمي      

 قسم اآلثار والسياحة ثاني آثار وفنون العراق القديم       

 قسم التاريخ اول تاريخ العراق القديم       

 قسم التاريخ ثاني    د عربي  قديم بال          
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 قسم التاريخ ثاني مقدمة في االثار االسالمية       

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل دةاسم الما

 قسم التاريخ الثاني منهج البحث التاريخي
   

   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  
 ال

     

 .تقييم البحوث: 4
4 
 . االهتمامات البحثية : 5

 

  حضارات قديمه-تاريخ اسالمي  –تايخ قديم 

 وات العلمية :نعمخامسا : المؤتمرات المتخصصة والند

 مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
تاريخ 
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 بحث 9737 كلية االداب/جامعة صنعاء الهمداني

 بحث 9732 كلية التربيه للعلوم االنسانيه /بغداد اثر الحروب في المعالم الحضارية

المؤتمر العلمي السادس البحاث 

 الموهبة والتفوق في الوطن العربي

 مشاركه 9730 الجامعة االردنية 

 مشاركة 2003_2001 المجمع العلمي العراقي المجمع العلمي العراقي/عدة ندوات
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 9772 منشور جامعة بغداد-كلية االداب  مكة في عهد هاشم بن عبد مناف

 9737 منشور جامعة صنعاء رب في كتابات الهمدانيما

فلسفة الحضارة تطبيق على حضارة 

 منظومة الري -اليمن القسم االول
 جامعة ذمار

 9732 منشور

    

    

    

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

   ال
   
   
   
   
   
   
   

   

   
 ا : عضوية اللجان :ثامن

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
1 1 3 

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

   

   
 عاشرا: الدورات التي شارك فيها: 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 9731 مركز طرائق تدريس–جامعه االنبار  دوره صالحية تدريس

 9732 مركز الحاسوب–جامعه االنبار  دوره الحاسوب 
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 حادي عشر: معلومات اضافية:
 . الجوائز والتقدير1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2014 العراق رئيس الجامعة كتاب شكر 

 2012 راقالع رئيس الجامعة اب شكركت

    كتاب شكر                            
 2012 العراق عميد الكلية 

مؤتمر اثر الحروب في المعالم  كتاب شكر  
 الحضارية

 العراق
2012 

    
    

 
 

 . االهتمامات العامة2 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 نعم كتابات عامة

 عمن قراءات عامة

وخبيرا  6002تحقيق ابن القالنسي في -مجيد السامرائي -مناقشة طالب دكتوراه  أنشطة أخرى

 6002علميا لرسالة ماجستير جامعة تكريت 

 
 . المهارات العامة3

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
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 برامج نظم المعلومات–اكسل –رد وو تطبيقات الحاسوب

 وفرنسي انكليزي األجنبيةاللغــــات 

 السباحة، كرة سلة،كرة الطائرة،كرة قدم، مطالعة،كتابة الشعر والنثر  الهــوايـــــــــــات

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب أ .م.د. خضير سطم مكحول ا.م انمار نزار عبد اللطيفاالسم : 
 عميد الكلية   

 
 

 


