
 
 
 
 
 
 

 
 ةالذاتی ةالسیر

 
 

 
 

        نذیر صبار عبدهللا بنیان:     ـم ـــــــــاالســ

  ١٩٧٠ : تاریخ المیـالد 

 متزوج  الحالة الزوجیة :

 ١    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الدیـــــــــــانة

 تاریخ اسالمي:          صــالتـخـص

 تدریسي:       ھ ــــــالوظیف

 مدرس      الدرجة العلمیة :

 جامعة بغداد / كلیة التربیة للعلوم االنسانیة ابن رشد:                عنوان العمل

 العمل   :         ھاتف

 :         الھاتف النقال

 alsudaney@gmail.com كتروني :البرید إالل

 nadheer.sabbar@ircoedu.uobaghdad.edu.iq كتروني :البرید إالل

 .أوالً : المؤھالت العلمیة  

 التاریخ الكلیـــة  الجامعة الدرجة العلمیة

 بكالوریوس
 

 ١٩٩٥ االداب بغداد

 ١٩٩٩ االداب بغداد الماجستیر

 هالدكتورا
 

 ٢٠٠٨ االداب بغداد

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 ثانیاً : التدرج الوظیفي . 

 

 ثالثاً : التدریس الجامعي . 

 

 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا. 

 

 

 

 

 :التي أشرف علیھا) الرسائل  ،االطاریح  (خامساً:  

 الى -الفترة من  الجھة الوظیفة ت

جامعة بغداد / كلیة التربیة للعلوم  تدریسي ١

 االنسانیة

٢٠٠٢ - 

 الى -من الفترة   الجامعة (المعھد / الكلیة)  الجھة ت

 - ٢٠٠٢ بغداد شدرالتربیة للعلوم االنسانیة ابن  1

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 ٢٠٠٢ عباسي متأخر التاریخ ١

 ٢٠٠٥ تاریخ العراق القدیم التاریخ ٢

 ٢٠٠٩ منھج البحث التاریخي التاریخ ٣

 ٢٠١٢ التاریخ العباسي التاریخ ٤

 - ٢٠١٣ منھج البحث التاریخي التاریخ ٥



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  ھامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

( بحث / بوستر 

 حضور)

كلیة التربیة للعلوم  ٢٠١٢ ندوة التاریخ لقسم التاریخ 1

 االنسانیة

عضو لجنة 

 التنضیم
التربیة للعلوم  موتمر كلیة 2

 االنسانیة

كلیة التربیة للعلوم  ٢٠١٣

 االنسانیة

 مشارك

 

أو تطویر ثامنا: المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع  

 . التعلیم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مجلة كلیة التربیة / جامعة  العباسیة -العالقات البیزنطیة  ١

 دیالى

٢٠١٣ 

مجلة كلیة التربیة / جامعة  الصراع السیاسي بین العباسیین والخزر ٢

 االنبار

٢٠١٤ 

ثورة ارمینیة الكبرى في عھد الخلیفة  ٣

 )١٥٨-١٣٦العباسي ابي جعفر المنصور (

دراسات في التاریخ واالثار / 

 كلیة االداب –جامعة بغداد 

٢٠١٥ 

 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 ٢٠١٢ التاریخ المجاورون في مكة واثرھم ١

الحركة الالیقونیة في بیزنطة خالل العھد االیسوري  ٢

 بالعالم اإلسالمي والجرمانيم) وصلتھا ٨٢٠-٧١٧(

 ٢٠١٤ التاریخ



 
 
 
 
 
 

 
 .الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة  :تاسعا 

ü  ٢٠١٢عضو تحریر مجلة االستاذ / كلیة التربیة للعلوم االنسانیة     

    

 و شھادات التقدیر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شھادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدیر

 السنة الجھة المانحة

 ٢٠١١ عمادة كلیة التربیة شكر ١
 ٢٠١٢ عمادة كلیة التربیة شكر ٢
 ٢٠١٣ التربیة عمادة كلیة شكر ٣
 ٢٠١٣ درئیس جامعة بغدا شكر ٤
 ٢٠١٤ رئیس الجامعة شكر ٥
 ٢٠١٤ عمادة كلیة التربیة شكر 
 ٢٠١٥ رئیس جامعة بغداد شكر 
 ٢٠١٦ عمادة كلیة التربیة شكر 

 

 

 


