مركز الحاسبة واالنترنيت

جامعة كركوك

أوالً  :المعلومات الشخصية

A: Personal Information

االسم الرباعي :د.فهد عباس سليمان صالح
Fahad Abbas Suleiman Salh :Name
مكان الوالدة :الزاب
:Birth place
تاريخ الوالدة 0891/7 /2 :Birth date
الدولة :العراق

محل السكن الحالي:

المحافظة :كركوك

تاريخ التعيين 2112/0/22 :date
الحالة االجتماعية
عدد األطفال :

 :متزوج

4

الشهادة  :Certificationالدكتوراه
اللقب العلمي  :Scientific Gradeأستاذ مساعد
تاريخ الحصول على اللقب العلمي 2102/2/01 :Scientific Grade date
تاريخ أول تعيين 2112/0/22: First appointment Date
مكان أول تعيين :جامعة كركوك – كلية التربية
:First appointment place
مكان الوظيفة الحالي :
صنف الدوام :

جامعة  :كركوك

كلية  :التربية

قسم او فرع  :التاريخ

دائمي  :نعم

تنسيب :

عقد :
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رقم الهاتف 17712371302: telephone no.
البريد االلكتروني fahd713@gmail.com: E-mail
عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي 11:سنة وثالثة اشهر
عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:
ثانيا ً :االختصاص

B: Specialize

االختصاص العام :التاريخ الحديث
ٍ:General Specialty
االختصاص الدقيق :تاريخ العرب المعاصر
ٍ: Accurate Specialty

ثالثا ً :الشهادات العلمية

)C: Education(Certificates

 - 0الدكتوراه :Prof
الدولة :العراق

Country:

المدينة :الموصل

City:

الجامعة:الموصل

University:

تاريخ الحصول على الشهادة 2100/02/7 :

Date:

 - 2الماجستير :MSc
الدولة :العراق

Country:

المدينة :الموصل

City:

الجامعة:الموصل

University:

تاريخ الحصول على الشهادة2111/3/01 :

Date:
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 - 3البكالوريوس :BSc
الدولة  :العراق

Country:

المدينة  :الموصل

City:

الجامعة :الموصل

University:

سنة التخرج 2111/7/21 :

Date:

 .4اإلعدادية High school
الدولة  :العراق

Country:

المدينة  :كركوك

City:

المدرسة :ثانوية الزاب للبنين

School:

سنة التخرج 0889_0887:

Date:

 .1اللغات التي يجيدها :
ت

اللغة
العربية
االنكليزية

جامعة كركوك

رابعا :الخبرة التدريسية في الجامعة :
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University Teaching Experience

 - 0المواد الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسات األولية :
ت
0
2
3
4
1
2
7
9
8
01

أسم المادة
تاريخ الخليج العربي
تاريخ اوربا الحديث
فلسفة التاريخ
تاريخ ايران وتركيا الحديث
منهج البحث التاريخي
تاريخ الوطن العربي المعاصر
منهج البحث التاريخي
اوربا في عصر النهضة
منهج البحث التاريخي
تاريخ الوطن العربي المعاصر

المرحلة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الثانية
الرابعة
الثانية
الثانية
الثانية
الرابعة

الكلية
التربية
التربية
التربية
التربية
التربية
التربية
التربية /الحويجة
التربية /الحويجة
التربية /الحويجة
التربية /الحويجة

القسم
التاريخ
التاريخ
التاريخ
التاريخ
التاريخ
التاريخ
التاريخ
التاريخ
التاريخ
التاريخ

السنة
2117_2112
2117_2112
2119_2117
2119_2117
2101_2104
2101_2104
2102-2101
2102-2101
2107-2102
2107-2102

 - 2المواد الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسات العليا ( ماجستير  /دكتوراه ) :
ت

أسم المادة

المرحلة

القسم

الكلية

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا :
عدد الطلبة
اسم البحث
عدد الرسائل و االطاريح التي قومها علميا ً خالل سنة التقويم
عدد المناقشات التي شارك بها ( دكتوراه  /ماجستير )

4
ماجستير 2

السنة

جامعة كركوك
خامسا ً :األنشطة العلمية الحالية
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Current Scholarly actives

.0الكتب والبحوث المنشورة :
ت

اسم البحث أو الكتاب

 0االنسحاب البريطاني من الخليج
العربي 0870-0829
 2العالقات السورية المصرية
0827_0820
 3موقف بريطانيا من األزمة
السياسية في لبنان0843
 4موقف سوريا من القضية
الجزائرية 0822-0814
 1موقف السعودية من القضية
الجزائرية 0822-0814
 2السلوك السياسي األمريكي تجاه
الثورة السورية
 7الموقف الرسمي السعودي من
الحرب االهلية اللبنانية في
االصحافة السعودية0892_0871
 9دور المملكة العربية السعودية في
استقالل امارات الخليج العربي
0870_0829
 8كتاب العالقات السورية  -األمريكية
0819 -0848
 01كتاب العالقات السورية – السعودية
0819 -0848

اسم المجلة

رقم المجلة
ISBN

تاريخ النشر

العدد

2117

2

2102

01

2103

02

2103

2

2101

2

2103

2

2101

2

2101

07

2103
2101

.2الكتب أو البحوث تحت النشر:
ت
0

أسم البحث أو الكتاب
جرائم اإلبادة الجماعية في سياسات فرنسا االستعمارية حيال الشعب الجزائري 0822-0841

رقم
الصفحة

جامعة كركوك
.3الكتب أو البحوث غير المنشورة :
ت
0
2
3
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أسم البحث أو الكتاب
موقف المملكة العربية السعودية من استقالل تونس 0812
العالقات السورية – البريطانية 0879 -0871
العالقات السورية – السعودية  0871 -0871من خالل الصحافة السورية

.4المؤتمرات والندوات :
ت
0
2

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره في
المؤتمر
التحالف التركي – اإلسرائيلي 0882
وانعكاساته على األمن الوطني السوري
السلوك السياسي األمريكي تجاه الثورة
السورية

اسم المؤتمر  /الندوة
المؤتمر العلمي الثاني لكلية
التربية في جامعة كركوك
المؤتمر الدولي لكلية العلوم
السياسية في جامعة الموصل

تاريخ المؤتمر /الندوة

البلد

2100/1/22

العراق /كركوك

2103/8/01

العراق  /الموصل

.1خدمات اإلدارية والمهنية:
مالحظة:يكتب هنا أي مناصب إدارية تقلدها األستاذ أثناء عمله مثل:رئيس قسم النبات في كلية الزراعة جامعة كركوك  ,مقرر قسم هندسة النفط
كلية الهندسة.
المنصب اإلداري
ت

خدمة الجامعة والمجتمع:

مركز الحاسبة واالنترنيت
جامعة كركوك
مالحظة :يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل :إعطاء محاضرة في فن الخطابة  ,تدريب الطلبة .
ت

الخدمات

.2عضوية في المجالت والدوريات
ت

المجالت أو الدوريات

 -7اخرى
ت
0
2
3

معلومات اخرى
شهادة كفاءة الحاسوب – مركز الحاسبة االلكترونية – جامعة الموصل
شهادة كفاءة الحاسوب – مركز الحاسبة جامعة كركوك
دورة طرائق التدريس الجامعي – مركز طرائق التدريس والتدريس الجامعي – جامعة كركوك

مالحظة  -:يكتب هنا أي شهادات اخرى تم الحصول عليها عدا المذكورمثال  /شهادة تدريبية من جامعة بغداد

