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 صورة شخصية ( CV السيرة الذاتية) 
 أ.د عبدالستار جعيجر عبد خلف الجليباوي  االســم                          

Dr Abdul_Sattar Jaijer abd Khalaf                                        Prof. 
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان1 
  التربية للعلوم االنسانيةكلية  ـ العمل : جامعة االنبار 
  :تاريخ حديث ومعاصر التخصص 
  :قسم التاريخكلية التربية للعلوم االنسانية/ -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
  :95898880800 نقال 

            

 يالبريد االكترون  : 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                                           االنبار/ الرماديوالدة : ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                                    8/0/8090ــخ الوالدة : تاري   
                              3عدد األطفال :                            :متزوج         الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
معهد التاريخ العربي  دكتوراه

والتراث العلمي 
 للدراسات العليا

 العراق
6002 

    

    
 7611 - 7691المصرية  -العالقات االمريكية : هعنوان أطروحة الدكتورا  
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     
     

     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ حديث ومعاصر 6016-6002 فلسفة التاريخ 
 = 6016 الوسيطتاريخ الوطن العربي 

 = 6012-6012 تاريخ الوطن العربي المعاصر
 = 6012-6012 تاريخ الوطن العربي الحديث

 = 6012-6012 تاريخ الوطن العربي المعاصر
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



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

2 

 

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

المغرب العربي الحديث تاريخ 
 والمعاصر

 تاريخ حديث ومعاصر 2112-2112

تاريخ بالد الشام ومصر الحديث 
 والمعاصر

2112 = 

تاريخ بالد الشام ومصر الحديث 
 والمعاصر

2112-2112 = 

   
  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 ( رسائل ماجستير 3االشراف على ) 

     
 البحوث:.تقييم  4

( بحث ، فضال عن تقييم العديد من الرسائل واالطاريح الجامعية / ومناقشة العديد 12اكثر من )
 من الرسائل واالطاريح الجامعية 

 . االهتمامات البحثية : 2
 
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

ضمان حقوق االثليات في المجتمع 
 العراقي 

مركز البحوث والدراسات في 
 مشارك 62/2/6011 الجامعة العراقية

االسهام الحضاري العالم العراق في 
 القرن العشرين

= 
2/1/6012 = 

المفكر السياسي محمد مهدي كبه 
 ودوره في تاريخ العراق المعاصر

/62/10 الجامعة العراقية/ كلية اآلداب
6012 = 

فوزي رشيد باحثا ومؤرخا في تاريخ 
 العراق

= 
 حضور 6/2/6012
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 سادسا : البحوث المنشورة :

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
سياسة التمييز العنصري في الواليات 

 1222-1222المتحدة االمريكية 
 مجلة جامعة ديالى

 6016 مشترك

واثرها التطورات السياسية في مصر 
في الوضاع الداخلية والخارجية 

1226-1221 

 مجلة جامعة كربالء 
 6012 منفرد

السودانية  -العالقات االمريكية
1222-1222 

 مجلة اشنونا
 6012 مشترك

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   

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

عضو اللجنة االمتحانية   
6012-6012 

عضو اللجنة العلمية 
6012 

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

   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 انعقادهاتاريخ  مكان الدورة اسم الدورة
 12/10/6016 الجامعة العراقية/ كلية اآلداب  التخطيط االستراتيجي وتطبيقاته 
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 2/6/6012 = ثقافة الجودة

الجامعة العراقية/ مركز التعليم  دورة الحاسوب 
 62/2/6012 المستمر 

   
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 
 

 السنة البلد المانحة الجهة نوع الجائزة أو التقدير

 ( كتب شكر وتقدير 3)
 ( كتب شكر وتقدير2)

 رئيس الجامعة العراقية
 العراق عميد كلية اآلداب/ الجامعة العراقية

2114 
2112 
2112 

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 / كتابات عامة

 / قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 /  تطبيقات الحاسوب

  اللغــــات األجنبية

 المطالعة وكتابة البحوث العلمية  الهــوايـــــــــــات
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: أ.د عبدالستار جعيجر سماال
 عبد خلف الجليباوي

  

   
 
 


