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.  
 صورة شخصية ( CV السيرة الذاتية) 

   وائل محمد سعيد رجب.م.د.أ  االســم                          
Dr.waell Mohammed S.Rajab 

 اوال : معلومات عامة
 .الـعـنــوان1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :االسالميتاريخ التخصص  
 قسم التاريخكلية التربية للعلوم االنسانية/ -جامعة االنبار: العنوان البريدي 
  :81078201870 نقال 

            

 يالبريد االكترون :weal_93@yahoo.com  
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                                       الفلوجة -االنبار والدة : ــمكان ال   
جواز                                        7818\ 77\ 22خ الوالدة : ــتاري   

 .......................سفر:
                            5عدد األطفال :                                       متزوج  الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1991 العراق جامعة بغداد البكالوريوس 

 0222 العراق جامعة االنبار الماجستير 

 0222 العراق جامعة االنبار الدكتوراه

 



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

0 

 

 :ه 04قبيلة كندة ودورها في الدولة العربية االسالمية الى    عنوان رسالة الماجستير  
 الجوانب التاريخية في كتب السنن : هعنوان أطروحة الدكتورا   

 
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 ان العملمك الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية التربية  -جامعة االنبار تدريسي
 2882  قسم التاريخ – بنات

0212  

كلية التربية  -جامعة االنبار تدريسي
 قسم التاريخ –للعلوم االنسانية 

0212   

     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ اسالمي الصف االول عصر الرسالة والخالفة الراشدة

 تاريخ اسالمي الصف الثالث التاريخ العباسي  

 تاريخ اسالمي الصف الرابع التاريخ العباسي  

 تاريخ  الصف الثالث تاريخفلسفة ال

 تاريخ اسالمي الصف الثاني قسم الجغرافية -تاريخ اسالمي
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 تاريخ اسالمي االول عصر الرسالة
 الميتاريخ اس االول دويالت المشرق

   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  

     
 .تقييم البحوث: 4

      
 
 تاريخ عصر الرسالة والخالفة الراشدة. االهتمامات البحثية : 5

 
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

مؤتمر علمي بمناسبة تاسيس 
 الجامعة المستنصرية

 الجامعة المستنصرية
 القاء بحت 0212

    
    

    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
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وسطية الرسول صلى اهلل عليه 
 وسلم في دعوته لالسالم

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

 0211 منشور

بوادر الخالف في االمصار في 
خالفة عمر بن الخطاب وعثمان 

 بن عفان رضي اهلل عنهما

 مجلة الجامعة العراقية
 0212 منشور

موقف الخوارج من التحكيم في 
خالفة علي بن ابي طالب رضي 

 اهلل عنه

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2111 منشور االنسانية

الشورى واالجتهاد في العصر 
 النبوي

ؤتمر علمي الجامعة م
 2111 منشور المستنصرية

سير ال بيت رسول والصحابة عند 
 االحتضار

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2113 منشور االسالمية

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم كليةعلى مستوى ال على مستوى الجامعة

 اللجنة االمتحانية  
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 0222 جامعة االنبار التاهيل التربويدورة 

 0212 جامعة االنبار دورة تطويرية



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

5 

 

 : معلومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 
 
 

  

 أ .د. جمال هاشم الذويب .م.د. خضير سطم مكحولأ وائل محمد سعيد رجب.م.د.أ
 عميد الكلية قسم التاريخرئيس  

 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2110 العراق كلية التربية بنات كتاب شكر وتقدير 
 2115 العراق جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير
 2116 عراقال كلية التربية للعلوم االنسانية كتاب شكر وتقدير

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 بالشعر واألد كتابات عامة

 وكتب التنمية البشرية لتاريخاقراءة كتب في التاريخ  قراءات عامة

 المشاركة في الندوات العلمية في القسم أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان راتالمهـــــا
  االوفيس  تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية اللغــــات األجنبية

 مختلف مجاالت العلوم والثقافةالقراءة والمطالعة في  الهــوايـــــــــــات


