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 االسم الرباعي والمقب : الدكتور عبد الكريم حسين عبد حمد الشباني  -1
 مساعد  أستاذالدرجة العممية :  -2
 الشيادات الحاصل عمييا :  -3

  1983أ / البكالوريوس : تاريخ / كمية التربية / جامعة بغداد 
التاصتتتت) التتتتديي  )تتتتتاريخ مصتتتتتر  -ب/ الماجستتتتتير : التاصتتتت) العتتتتام )دراستتتتات تاريايتتتتة (

 .المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية   –الحديث ( الجامعة المستنصرية 
 ج/عنوان الرسالة :اتجاىات التحديث عند المفكر العربي رفاعة رافع الطيطاوي 

التاص) الديي  )تاريخ بغتداد الحتديث  -(خ العرا  الحديثد/ الدكتوراه :التاص) العام )تاري
 المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية . –الجامعة المستنصرية  –( 

 م( 1988-1888ىت/ عنوان االطروحو : االتجاىات االصالحية في بغداد لمفترة )
 م 1998تاريخ اول تعيين في الجامعة : -4
 المناصب التي شغميا  -5

 دة االعالم في جامعة القادسية .أ//مدير وح
 ب//مدير يسم العاليات الثقافية في جامعة القادسية .
 ج//امين عام المكتبة المركزية في جامعة القادسية .

 سنوات .  8د//عضو مجمس كمية التربية 
 المجان العممية ... -6

 سنوات . 8أ/عضو مجمس كمية التربية 
 جامعة القادسية . –كمية التربية  –ريخ يسم التا–ب/ عضو لجنة الدراسات العميا 

 جامعة القادسية . –كمية التربية  –ج/عضو المجنة االمتحانية 
 
 
 
 



 عمى الدراسات العميا والمنايشات العممية  اإلشراف -7
   . وأطاريح دكتوراه عمى عدة رسائل ماجستير اإلشراف - أ
 عضو لجان منايشة رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه في الجامعات العرايية  -ب
 البحوث المنشورة : لدية بحوث منشورة في المجالت العرايية والعربية . -8
ثتاريين والمتؤراين عضو جمعيتة اآ –عضو اتحاد المؤراين العرب –عضو نقابة المعممين  -9

 العرايية .
 تي درسيا في الجامعة . المواد العممية ال -18

 كمية التربية . –يسم التاريخ  –( المرحمة الثانية 1789-1588الحديث ) أورباأ/ تاريخ 
 كمية التربية .  –يسم التاريخ  –( المرحمة الثالثة 1914-1789الحديث) أورباب/ تاريخ 

كميتة –ستم التتاريخ ي –/نياية الحرب البائتدة ( المرحمتة الرابعتة 1914ج/ تاريخ العالم المعاصر )
 التربية . 

 كمية التربية . –يسم التاريخ –الماجستير -دراسات عميا –د/ الفكر العربي في عصر النيضة 
 كمية التربية .  –يسم التاريخ  –الماجستير  –دراسات عميا  –ىت/ شاصيات تارياية 

 ة . كمية التربي –يسم التاريخ  -الماجستير –دراسات عميا  – إسالميةو/ دول 
 كمية التربية . –يسم التاريخ  –الدكتوراه  –دراسات عميا  –ز/تحميل وثائ  

 كمية التربية .–يسم التاريخ –الدكتوراه  –دراسات عميا  –ح/ تاريخ المماليك في العرا  
 كمية التربية .  –يسم التاريخ  –دراسات عميا ماجستير  – / تاريخ العرا  الحديث 

 كمية التربية .  –يسم التاريخ  –دراسات عميا دكتوراه  –المتأار ل/ التاريخ العثماني 
متتتؤتمرات( وعضتتتو المجنتتتة التحضتتتيرية لممتتتؤتمر 18المتتتؤتمرات العمميتتتة التتتتي شتتتارك فييتتتا ) -11

 .    1992لجامعة القادسية عام  األولالعممي 
 

 


