
 
 
 
 
 
 
 

 السیرة الذاتیة
    جامعة بغداد/ كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة

  
 

 أوال : المعلومات العامة
 

 أریج أحمد حسین شیخو االســــــــــــم

 بغداد   15/1/1979 محل و تاریخ الوالدة

 7/6/2009 تاریخ الحصول علیها مدرس المرتبة العلمیة

 التـخـصــص العام
 تاریخ إسالمي (ساساني و التخصص الدقیق / المسار البحثي تاریخ

 بیزنطي)

 مدرس الوظیفـــــة

 جامعة بغداد/ كلیة التربیة ابن رشد / قسم التاریخ / تدریسي عنوان محل العمل

 العربیة اللغات التي یجیدها

  الهاتف النقال /
 البرید االلكتروني

Areegahmed737@gmail.com            07700250754 

  ثانیا : المؤهالت العلمیة
 

 الشهادة
  تاریخ الحصول  الجهة المانحة للشهادة

 القسم الكلیة الجامعة على الشهادة
 30/6/2000 التاریخ  كلیة التربیة ابن رشد بغداد البكالوریوس

 الماجستیر

 بغداد

  كلیة التربیة ابن رشد

 التاریخ (الثروه المعدنیه
 في الیمن والحجاز قبل

 االسالم واهمیتها
  االقتصادیه)

3/10/2004 

 الدكتوراه
 بغداد

 كلیة التربیة ابن رشد / للعلوم
  االنسانیة

 التاریخ (النظم العسكریة
 عندالساسانیین
 ٦٥١/٢٢٤م)

28/8/2014 

    التوجد آخرى
 

 ثالثا : التدرج الوظیفي

1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفترة / من - الى الجهة الوظیفة  ت
 من 17/6/2001 لغایة 24/1/2005 جامعة بغداد -  كلیة التربیة ابن رشد معاون مالحظ 1
 24/1/2005 لغایة 7/6/2009 جامعة بغداد -  كلیة التربیة ابن رشد مدرس مساعد 2
 7/6/2009 لغایة الوقت الحالي جامعة بغداد -  كلیة التربیة ابن رشد مدرس 3

 

  رابعا : الجامعات التي دّرس فیها

 الفترة /  من – الى الجامعة الجهة  (المعهد / الكلیة – القسم) ت

 من 2009 الى حد االن جامعة بغداد كلیة التربیة ابن رشد/ قسم التاریخ 1

2    

3    

4    

5    

6    
 

  خامسا : احصائیات و بیانات

 التفصیل المعلومات و البیانات ت

1 
األولیة الدراسات في بتدریسها قام التي الدراسیة المواد          عدد

 والعلیا
 العلیا االولیة

 ال یوجد 3

2 
األستاذ جائزة او العلماء جائزة على الحصول مرات          عدد

  األول
 جائزة األستاذ األول جائزة العلماء

 ال یوجد ال یوجد
 18 طالب عدد مشاریع التخرج لطلبة السنة المنتهیة التي اشرف علیها 3

 
4 

  عدد الرسائل واالطاریح التي اشرف علیها
 دبلوم دكتوراه ماجستیر

 ال یوجد ال یوجد 1

 
5 

  عدد الرسائل واالطاریح التي ناقشها
 دبلوم دكتوراه ماجستیر

 ال یوجد ال یوجد 3

 
6 

 عدد الرسائل واالطاریح التي قیمتها علمیًا
 دبلوم دكتوراه ماجستیر
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد

 عدد المؤتمرات التي مشارك فیها داخل وخارج العراق 
 خارج العراق داخل العراق

2 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ال یوجد ال یوجد 7

8 
خارج داخل فیها شارك التي والحلقات والندوات الورش          عدد

 والعراق
 خارج العراق داخل العراق

 ال یوجد 55

9 
وخارج داخل مؤتمرات او مجالت في المنشورة البحوث          عدد

 العراق
 خارج العراق داخل العراق

7 1 

 عدد البحوث التي قومها علمیًا داخل وخراج العراق 10
 خارج العراق داخل العراق

 ال یوجد 4

 ال یوجد عدد براءات االختراع 11

  عدد الجوائز والشهادات التقدیریة داخل وخارج العراق 12
 خارج العراق داخل العراق

 ال یوجد ال یوجد

 عدد الكتب المؤلفة والمترجمة والمیقمة 13
 المقّیمة المترجمة المؤلفة

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد

  عدد الندوات التطویریة التي مشارك فیها 14
 خارج العراق داخل العراق

 ال یوجد ال یوجد

15 
  أعداد المساهمات

 في
 خدمة المجتمع

 ال یوجد عقود استشاریة بحثیة
 ندوات و ورش عمل

 
 

55 

 ال یوجد عقود تنفیذ مهمة
 ال یوجد دورات تعلیم مستمر

 2  نشاطات الصفیة
 ال یوجد نشاطات اعالمیة

 ال یوجد آخرى

16 
في للقبول التنافسي االمتحان و الشامل االمتحان لجان          عدد

 الدراسات العلیا
 االمتحان التنافسي االمتحان الشامل

 1 ال یوجد

17 
وزارة خارج و داخل بعضویتها شارك التي اللجان          عدد

 التعلیم العالي
 خارج التعلیم العالي داخل التعلیم العالي

 ال یوجد ال یوجد

 عدد كتب الشكر و التقدیر 18
 وزیر

 رئیس
 جامعة

 عمید
 كلیة

 آخرى

1 / 15 5 

3 
 



 
 
 
 
 
 
 

 عدد العقوبات 19
 وزیر

 رئیس
 جامعة

 عمید
 كلیة

 آخرى

 ال یوجد 1 ال یوجد ال یوجد
 

 

 

 

   سادسا : عضویة الهیئات أو الجمعیات أو المؤسسات المحلیة والدولیة

 فترة العضویة / من – الى الجهة اسم الهیئة او الجمعیة او المؤسسة  ت
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد 1

 

   سابعا : النشاطات العلمیة اآلخرى

 التفاصیل عنوان النشاط  ت

1 
السنوي الطف معرض إقامة في       المساهمة

  الثالث
4923 بالعدد شكر كتاب على والحصول 8/11/2016         بتاریخ

 في 24/11/2016
 بتاریخ 28/12/2017 بالعدد 632 في 28/12/2017 المساهمة في إقامة الملتقى الطالبي 2
3   
4   

 

 

4 
 


