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 ( CV السيرة الذاتية)
  حمد محمد نصيف جسام االســم

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :مدرس    الدرجة العلمية:             تاريخ اسالمي التخصص   
  :العنوان البريدي 
  :70281917871 نقال 

 07726533190:  يترونالبريد االك 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                     االنبارالدة :  و ــمكان ال   
                                  متزوج  الحالة االجتماعية :  عراقي جواز سفر           1/7/1771خ الوالدة :  ــتاري   

                                ( 7 ) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة رجةالــد
 8778-8771 العراق بغداد البكالوريوس 

 8772 العراق مستنصريه الماجستير 

 8711 العراق االنبار الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير    

 
 ه04-53العدالة والقضاء في خالفة االمام علي )عليه السالم(من 

 هعنوان أطروحة الدكتورا : 
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  فح الطيب من غصن االندلس الرطيب للمقري التلمساني دراسه في المنهجيه والمواردن
 
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية
عضو هيئه 

 تدريسيه
 كلية التربيه للعلوم االنسانيه

6002 

لحد 
 االن

 

     
     

     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ اول تاريخ قديم

 تاريخ ثاني تاريخ اسالمي
 تاريخ اول علم نفس
 تاريخ ثاني جغرافية الوطن العربي

 تاريخ اول حقوق انسان
 تاريخ ثاني ديقراطيه

 تاريخ ثاني شرق ادنى قديم
 تاريخ االول سيره النبويه والخالفه الراشده

 تاريخ ثاني حضارات العالم القديم
 تاريخ ثاني بالد عربيه قديمه
 تاريخ ثاني تاريخ االندلس 

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

   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  
 ال

     
 .تقييم البحوث: 4
4 
 . االهتمامات البحثية : 5

 
  حضارات قديمه-تاريخ اسالمي  –تايخ قديم 

 نعمخامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 حضور 8712 كلية التربيه للعلوم االنسانيه /كركوك ندوة المخدرات ا/علم النفس

تاريخ العراق بين الماضي والحاضر 
 دورس وعبر

 كلية التربيه للعلوم االنسانيه /كركوك
 مشاركه 8712

 كلية التربيه للعلوم االنسانيه /كركوك المورخ ودوره في مواجهة التحديات
 مشاركه 8712
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 البحث العلمي في التربيه البنات حصار المدن في االندلس
 8710 قبول نشر جامعة عين الشمس

اسهامات علماءاوريوله في الحركه 
 العلميه في االندلس

 ناانةةجامعة  االنبار للعلوم اال

 8712 منشور

اسهامات علماء البلويين ودورهم في 
 الحركه العلمية في االندلس

منشور  االردن-ن عما
 مشترك

8712 

    
    
    

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

   ال
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

  8 
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 8772 رائق تدريسمركز ط–جامعه االنبار  دوره صالحية تدريس

 8717 مركز الحاسوب–جامعه االنبار  دوره الحاسوب 
االخطاء اللغويه في المخاطبات 

 الرسميه
 2112 -جامعة االنبار

 2112 -جامعة االنبار السموم في غذائنا
   

 : معلومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

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

    
    
    
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 نعم كتابات عامة

  قراءات عامة

 نعم أنشطة أخرى
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 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب خضير سطم مكحول.د. .مأ  م.د.حمد محمد نصيف سم :اال
 عميد الكلية   

 

 انالبـيــــــــــــــــــــــــــــ المهـــــارات
 برامج نظم المعلومات–اكسل –ورد  تطبيقات الحاسوب

 انكليزي اللغــــات األجنبية

 كتابه ومطالعه الهــوايـــــــــــات


