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 صورة شخصية ( CV السيرة الذاتية) 

  :ا.م.د.علي حسين علي االســم                             
     Asst. Prof. Dr. Ali Hussein Ali  

    
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان1 
  قسم التاريخ كلية التربية للعلوم االنسانية _العمل : جامعة االنبار _ 
 :التاريخ التخصص   
  :قسم التاريخكلية التربية للعلوم االنسانية/ -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
   :81078801870نقال 

            

 يالبريد االكترون 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 الجنـسية : عراقي                 الرمادي        -االنبار مكان الــوالدة :    
 .......................جواز سفر:                         78/1/7710تاريــخ الوالدة :    
                            5  عدد األطفال :                                      متزوج   الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 7771-7775 العراق األنبار البكالوريوس 

  8888-7777 العراق األنبار الماجستير 

  8880-8881 العراق األنبار الدكتوراه
 :1411-1491المصرية بجامعة الدول العربية  –قية االخالفات العر عنوان رسالة الماجستير.                                                           
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 1491-1491القضية الفلسطينية في جامعة الدول العربية  : هعنوان أطروحة الدكتورا.     
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

مدير تحرير مجلة 
للعلوم  ةكلية التربي

 االنسانية 

 كلية التربي للعلوم االنسانية 

8878 

 ادارة المجلة    8871

عضو في اللجنة 
 االمتحانية

  

قسم التاريخ /كلية التربية للعلوم 
             االنسانية 

8878 
8871 
8875 
8871 
8871 

8871 
8870 
8871  
8871 
8870 

تنظـــــــــيم وتبويـــــــــ  
ــــــــدفاتر  ــــــــة ال وتهيئ
 واالسئلة االمتحانية
 وادخال الدرجات.

مقرر الدراسات 
 العليا

قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم 
 ةاالنساني

تنظــــــــــيم وتهيئــــــــــة  8870 8871
ــــــة  ــــــور المتعلق االم
بطلبـــــــة الدراســـــــات 

  العليا .
عضـــــــــــو اللجنـــــــــــة 
المكلفــة مــن رئاســة 
ـــــــــة االنبـــــــــار  جامع
لالشـرا  علــى ســير 
االمتحانات النهائيـة 
 في كلية المعار  

 8887 رئيس جامعة االنبار
8878 
8877 

8878 
8877 
8878 

االشرا  على سير 
االمتحانات النهائية 
بدوريها االول 
والثاني ورفع 

الموق  و التقارير 
اليومي الى السيد 
 .رئيس الجامعة

عضـــــــــــو اللجنـــــــــــة 
 العلمية 

قســم التــاريخ / كليـــة التربيــة للعلـــوم 
 االنسانية 

2112 
2111 
2119 

2111 
2119 
2119 

ـــــاوين  مناقشـــــة العن
التـي تطـرو وتوزيــع 
المــــــــــواد ولجــــــــــان 

 .المناقشة
عضـــــــــــــو لجنـــــــــــــة 

/وعضـــو فـــي استالل
ـــــــــــــة وضـــــــــــــع  لجن
وتصـــــــحي  دفـــــــاتر 

المتحـــان التنافســـي ا

ـــوم  ـــة للعل ـــة التربي ـــاريخ /كلي قســـم الت
 االنسانية 

2111 
2111 
2112 
2111 
2119 

2111 
2112 
2111 
2119 
2111 

قــــــــــرا ة ودراســــــــــة 
ـــــــــــي  ـــــــــــاوين ف العن
الماجســـــــــــــــــــــــــــتير 
 والمصــــــادقة علــــــى
الرســــــــــــائل بعــــــــــــد 
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العليــــــــا للدراســــــــات 
ماجســــــــــــــــــتيرتاريخ 
حــدي/ /وعضــو فــي 
لجنـة مقابلـة الطلبـة 
المتقدمين للدراسـات 

 العليا /الماجستير
 

2111 
2119 
2119 

2119 
2119 
2111 

اتمامهـــــــا ومعرفـــــــة 
اســــــتاللها   نســــــ 

ووضـــــــــع اســـــــــئلة 
االمتحــان التنافســي 
للمتقــــــــــــــــــــــــــــدمين 
  للدراســـــــــــــــــــــــــات 

وتصـــــــحي  دفـــــــاتر 
 االمتحان التنافسي.

عضو لجنة انضباط 
 الطلبة

 
 

متابعــــــــة شــــــــؤون  2111 2119 للعلوم االنسانيةكلية التربية 
الطلبــة وســلوكياتهم 
داخــــــــــــل الحــــــــــــرم 

 الجامعي.
ــال   ــة ات ــيس لجن رئ
 الدفاتر االمتحانية

 
 
 

عضو لجنة مناقشة 
 / التخــــــــــرجبحـــــــــو 

ـــــــــة  ـــــــــة المرحل لطلب
   الرابعة.

 كلية التربية للعلوم االنسانية 
 
 
 
 

 كلية التربية للعلوم االنسانية

2119 
 
 
 
 

2112 
 

2119 
 
 
 
 

2111 

ـــــــــى  االشـــــــــرا  عل
ـــــــــدفاتر  ـــــــــال  ال ات
االمتحانيــــــة لقســــــم 

 التاريخ.
 

ـــــــــان البحـــــــــو/  لبي
المتميزة لرفعها الـى 

 عمادة الكلية.

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 8887-8888 تاريخ اوربا في العصور الوسطى 

8887-8888 
8881-8880 
8881-8881  

 /المرحلة االولىاوربا

 8880-8881 تــاريخ اوربا في عصر النهضة
8887-8878 
8878-8877 
8878-8871 
8871-8870 

      /المرحلة                             اوربا
 الثانية
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8870-8875 
8875-8871  

 8878-8877 اوربا الحدي/ تــاريخ
8878-8871 

 

 اوربا

 8887-8888 تاريخ ايران وتركيا           
8887-8888 
8888-8881 
8881-8880 
8880-8885 
8885-8881 
8881-8881 
8881-8880 
8880-8887 
8887-8878 
8878-8877 
8877-8878 

 ايران وتركيا

ي الدول االسالمية تاريخ التحدي/ ف
 المعاصرة

8871-8871 
8871-8870 

 الدول االسالمية المعاصرة

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

 ماجستير تاريخ حدي/ االول اوربا في عصر النهضة  تاريخ
 ماجستير تاريخ حدي/ الثاني تاريخ اوربا الحدي/

 ماجستير تاريخ حدي/ االول تاريخ الحركة الصهيونية
  . االشرا  على رسائل الماجستير والدكتوراه: 1
 .طلبة دراسات عليا ماجستير ستة (9)االشرا  على  

     
 .تقييم البحو/: 9
   . بحثا (عشرين21تقييم اكثر من )  
 
 . االهتمامات البحثية : 1
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 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر المؤتمرعنوان 
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

المؤسسات التعليمية في محافظة االنبار 
 ودورها في التنشئة االجتماعية

 –كلية التربية للعلوم االنسانية 
 قسم علوم القران

 مشارك 0/5/8871

المؤتمر العلمي االول لكليات العلوم 
 االنسانية 

-77 كلية التربية للعلوم االنسانية
78/0/8877 

 مشارك

 سادسا : البحو/ المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البح/

تطور الحركة القومية في مصر -7
 .7751-7758والسودان 

/التربية ابن مجلة االستاذ
 رشد/جامعة بغداد

 8887 منشور/للترقية
 

موق  االحزا  السياسية العراقية من -8
 .7750مراسيم 

 االنسانية واالقتصاديةمجلة العلوم 
  

 8880 منشور/للترقية

سياسة التمييز العنصري في فلسطين -1
 .المحتلة

 مجلة العلوم االنسانية واالقتصادية
 

 منشور/للترقية
 

8880 

االمريكي على -التنافس الفرنسي-0
 .7770-7750اقطار المغر  العربي 
 

 مجلة العلوم االنسانية واالقتصادية
 

 منشور/للترقية
 

8885 

موق  العراق ومصر من مشاريع -5
االحال  الغربية في جامعة الدول 

 .العربية

 مجلة كلية المعار  الجامعة
 

 مجلة جامعة االنبار للعلوم

 منشور/مستل
 

 منشور/للترقية

8880 

النشاط االقتصادي والعسكري للصين -1
 7770-7705في الشرق االوسط 

 .دراسة في وثائق الجامعة العربية

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 نسانيةاال 

 

 8880 منشور/للترقية

قضية الالجئين الفلسطينيين في -1
االمم المتحدة ومشاريع التسوية 

7700-7711. 

 8887 منشور/للترقية مجلة دراسات في التاريخ واآلثار
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جنو  افريقيا دراسة في التطور -0
 .السياسي من االستعمار حتى االستقالل

 
 
 

                  مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االنسانية

 8887 منشور/للترقية

افول مكانة بريطانيا العالمية ما بين -4
 .1414-1414الحربين 

 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االنسانية

 2112 /للترقيةمنشور

الدور السياسي للنخبة العسكرية -11
من لوا  الرمادي في حل القضية 

-1491شباط1الكردية من 
 .م1491تموز19

 

مجلة دراسات في التاريخ واآلثار   
 كلية اآلدا -جامعة بغداد

 2119 /مستلمنشور

الشيخ احمد البارزاني ودوره في -11
-1414الحركة الكردية في العراق 

1412. 

 2119 منشور/للترقية مجلة دراسات في التاريخ واآلثار

اإلخا  الدور السياسي لحز  -12
تشرين الثاني 4الوطني في العراق من 

1411-1411. 
 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االنسانية

 2119 منشور/مستل

بريطانيا واضرا  تموز عام -11
 .في العراق 1411

 

جامعة –مجلة كلية االدا  
 طنطا/مصر

مقبول 
 /للترقيةللنشر

2119 

موق  العراق الرسمي والشعبي من -19
 1491-1491اللبنانية  الحر  االهلية

مجلة االستاذ/كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2119 /مستلمنشور

اسماعيل اغا الشكاك ونشاطه -11
السياسي والعسكري في كردستان ايران 

 )دراسة تاريخية وثائقية(1141-1411

مجلة االستاذ/كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

مقبول 
 للنشر/للترقية

2114 

 : الكت  المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتا 
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 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

               1   0             0 
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 انعقادهاتاريخ  مكان الدورة اسم الدورة
   

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

 18/78/8881-88  مركز طرائق التدريس/جامعة االنبار دورة التأهيل التربوي -7

التصحيحات اللغوية في المخاطبات -8
 الرسمية 

 
/ المستمر والتعليم التدريس طرائق مركز

 االنبار جامعة
71-18/0/8871 

السموم في غذائنا وتأثيرها على -1
 اإلنسان 

/ المستمر والتعليم التدريس طرائق مركز
 1/0/8871-8 االنبار جامعة

  : معلومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2119 العراق رئيس جامعة االنبار          شكر وتقدير             -1
 2111 العراق امعة االنبارجرئيس           شكر وتقدير             -2

 2111 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية شكر وتقدير             -1

 2111 العراق كلية التربيةعميد  شكر وتقدير            -9

   2114 العراق رئيس جامعة االنبار وتقديرشكر             -1

 2111 العراق عميد كلية التربية شكر وتقدير            -9

 2112 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية                شكر وتقدير            -9

 شكر وتقدير            -1
 

رئيس جهاز االشرا  والتقويم العلمي /وزارة 
 التعليم العالي والبح/ العلمي

 العراق
2112 

 شكر وتقدير           -4
للشؤون  مساعد رئيس جامعة االنبار

 العلمية
 العراق

2112 
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 1

 
 

 
 

  

 الذوي  أ .د. جمال هاشم .م.د. خضير سطم مكحولأ  ا.م.د.علي حسين علي :سماال
 عميد الكلية رئيس قسم التاريخ 

 

   شكر وتقدير         -11
 

 عميد كلية المعار  الجامعة/جامعة االنبار
 العراق

2111 

 2111 العراق رئيس جامعة االنبار          شكر وتقدير         -11

 2119 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية شكر وتقدير         -12
 2111 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية شكر وتقدير        -11

 2111 العراق رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير        -19

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 كتابة المذكرات وتدوين االحداث التاريخية كتابات عامة

فضال عن قراءة االحداث السياسية من  ، قراءة الكتب خصوصا ذات االختصاص قرا ات عامة

 باألحداث الماضيةخالل مقارنتها 

 السويديةممارسة الرياضة بكافة انواعها خصوصا التمارين  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 متوسط تطبيقات الحاسو 

 كال اللغــــات األجنبية

  /متابعة االخبار السياسيةالرياضة الهــوايـــــــــــات


