
 السيرة الذاتية والعلمية 

 

 (بشير ال فتاحد.شكيب راشد  اسم التدريسي ) 
 

 أستاذ مساعد الشهادة، 

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

 

 
 

 المعلومات الشخصية

 ال فتاح د.شكيب راشد بشير عزيز االسم  •

 1975/ 7/6 المواليد •

 العراق   /بغداد  الوالدة مكان  •

 ذكر الجنس •

 عراقية  الجنسية  •

 متزوج الحالة الزوجية  •

 3 عدد األطفال  •

 07703831590 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 أستاذ مساعد اللقب العلمي  •

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

 التاريخ االسالمي التخصص العام  •

 والحروب الصليبية التاريخ العباسي المتاخر التخصص الدقيق •

 Shakeepalfattah1975@gmail.com 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

 جامعة الموصل /كلية االداب التاريخ االسالمي 2008 فلسفة اداب  دكتوراه

 العراق كلية األدب ، جامعة الموصل،   2008 دكتوراه  •

 الموصل، العراق ، جامعة  األدب  كلية  2002 ماجستير •

 العراق،  الموصل  ، جامعةاآلدابكلية   1999 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية

 2008 مدرس  

 2012 أستاذ مساعد 

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 واإلدارية الخبرات العلمية 

 مكان العمل  2020 – 2020 المنصب •

 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 

 التربية للعلوم االنسانية الكلية /،التاريخ  ، القسم / الرابعة ، المرحلةالمتأخر/ تاريخ العباسي  المادة •
 التربية للعلوم االنسانية الكلية /،التاريخ  القسم/ ،الماجستيردراسات عليا /المرحلة، وطرائق التدريسمناهج  /المادة •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 3 عدد الطالب الماجستير •

 عدد الطالب الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

 ما صنفه االطباء المسلمين عن أنفسهم عبد اللطيف البغدادي انموذجا  /1بحث  •
 2بحث  •
•  

 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  •
 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات

 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 

  1 شكر وتقدير •
•  

 
 
 


