
 

 

 

 

 

 

 

 السيزٍ الذاتيَ
 

 

 

 

  رجاء ساهل كاظن شزيف الوْسْي:   ـن ـــــــــاالســ

      التاريخ:     صــالتـخـص

 تدريسية:      َ ــــــالْظيف

     هدرس  الدرجة العلوية :

 كلية التزبية / ابي رشد للعلْم اإلًساًية:    عٌْاى العول

 

 .أّالً : الوؤُالت العلوية  

 التارٌخ ة ـــالكلٌ لجامعةا الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 9117 كلٌة التربٌة / ابن رشد جامعة بغداد

 2002 كلٌة التربٌة / ابن رشد جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2000 كلٌة التربٌة / ابن رشد جامعة بغداد

 

 ثاًياً : التدرج الْظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الىظيفة ت

 2002 – 1119 كلية التربية / ابن رشد  معاون مالحظ 1

 2009 - 2002 كلية التربية / ابن رشد مدرس مساعد 2

 ..... - 2009 كلية التربية / ابن رشد مدرس 3

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 :االطاريح ، الزسائل ( التي أشزف عليِا ): ثالثاً  
 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

زكرٌاااااااا منااااااااً الاااااااادٌن  د ر   9
ري  السٌاساااً ماااً م ااار العساااك

 .9160نتى عام 
 2096 قسم التارٌخ )عض  مناقشة(

 .9150المسٌب نتى عام  2
 2096 قسم التارٌخ )إشراف(

 

 التي شارك فيِا.العلوية ّالٌدّات الوؤتوزات :  رابعاً  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
 المشاركة 
) بحث / 
بوستر 
 حضور(

لً األ ل للنشد المؤتمر العلمً الد  9
الشااااعبً )الجااااااد الكنااااا ً ضاااامان 

 المستقبل   ندة العراه(
 العتبة النسٌنٌة المقدسة 2095

بنث 
 مشترك

ماااؤتمر مقااادمائ  نتاااا     ااا    2
التربٌااة  التعلااٌم مااً العااراه كلٌااائ 

 التربٌة انم ذجا  
 

2096 
جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة للعل م 

 ابن رشد –االنسانٌة 
بنث 
 مننرد

الاااااد ر ا ع ماااااً للساااااٌدة زٌناااااب  3
 2095 )علٌاا الس م( مً  اقعة الطف.

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة للعل م 
ابن رشد/ قسم  –االنسانٌة 

 التارٌخ
 مناضرة 

د ر النخب السٌاسٌة مً بناء الد لة  4
العراقٌااااااة لبااااااان العاااااااد الملكااااااً   

9129-9150 
2096 

مركزالمستن رٌة للدراسائ 
 الد لٌة / الجامعة  العربٌة

 المستن رٌة
 مناضرة

معااالم ا  اا   مااً ناضااة ا مااام  5
 2096 النسٌن )علٌه الس م(.

جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة للعل م 
ابن رشد/ قسم  –االنسانٌة 

 التارٌخ
 مناضرة

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 . مأو تطوير التعلي: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع خامسا   

 السنة النشر محل أسم البحث ت

د ر المرجعٌااة الدٌنٌااة السااتنااا العشااا ر العراقٌااة  9
 2095 جامعة كرب ء / مجلة البانث .9190-9194للجااد 

مت ى المرجعٌاة الدٌنٌاة  لهر اا علاى مساار النركاة  2
 ال طنٌة مً العراه.

 2095 العتبة النسٌنٌة المقدسة

مرٌكٌاااة مااان التادٌاااد م قاااف ال الٌاااائ المتنااادة األ 3
 2096 جامعة بغداد / مجلة األستاذ 9149 -9129الٌابانً للنلبٌن بٌن عامً   

النٌلٌبٌنٌااة بشاالن الق اعااد  –المنا ضااائ األمرٌكٌااة  4
 2096 جامعة كرب ء / مجلة البانث .9161  9165العسكرٌة بٌن عامً 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : سادسا   

الجائزة أو شهادة  ب الشكر أوكتا ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2096 ر ٌس ال زراء كتاب شكر  9

 2096-2094 ر ٌس جامعة بغداد كتاب شكر 2 2

 2096-2092 عمٌد كلٌة  كتاب شكر  93 3

 2096 الجامعة المستن رٌة  شاادة تقدٌرٌة  9 4

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: سابعا   

 سنة النشر تابأسم الك ت

 2006 .9150ج ل بابان  د ر  السٌاسً مً العراه نتى عام  9

 2095  9146 -9010سٌاسة ال الٌائ المتندة األمرٌكٌة مً النلبٌن بٌن عامً  2

 
 
 

   CD يتم تسليم نسخة على   هلحْظة :


