
 لسيرة الذاتية والعلمية ا

 

 سيناء جاسم محمد خلف الطائي
 

 الشهادة، اللقب العلمي

 ، جامعة الموصل، الموصل، العراق التربية للعلوم اإلنسانية، كلية التاريخقسم 

 

 

 

 المعلومات الشخصية

 سيناء جاسم محمد خلف الطائي  االسم  •

 1979/ 10/ 25 المواليد •

 الموصل  مكان الوالدة  •

 انثى الجنس •

 عراقية  الجنسية  •

 متزوجة الحالة الزوجية  •

 3 عدد األطفال  •

 07702080437 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 مدرس اللقب العلمي  •

 ، جامعة الموصل قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية  القسم العلمي  •

 تاريخ حديث التخصص العام  •

 تاريخ عثماني  الدقيق التخصص •

  synaaltayy1@uomosul.edu.iq البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •

 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •

• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 
 
 
 
 

 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

mailto:synaaltayy1@uomosul.edu.iq


كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم التاريخ   تاريخ حديث 2019 دكتوراه  •
 جامعة الموصل  /

كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم التاريخ   تاريخ حديث 2012 ماجستير •
 جامعة الموصل  /

كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم التاريخ    2005 بكالوريوس  •
 جامعة الموصل  /

 

 األلقاب العلمية

 2005 مساعد باحث •

 2012 مدرس مساعد  •

 2019 مدرس •

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

   المنصب •

   الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 

 تاريخ البالد العربية، المرحلة الثانية، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية  •
 المادة، المرحلة، القسم، الكلية  •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

  الماجستير •

  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

 دور الخبراء األجانب في تحديث الجيش العثماني •
 دور االنكشارية في اإلصالحات العسكرية العثمانية •
•  

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 الكتب المؤلفة 



 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات

 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •
•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 

 النشاطات العلمية األخرى 

 الدورات التطويرية  •
 التأهيلية الدورات  •

 

 عضوية الجمعيات

 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 

 شكر وتقدير  •
•  

 
 
 


