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 السيرة العلمية لألستاذ خضر عبد الرضا جاسم الخفاجي

 الكرادة الشرقية –بغداد    7711-3-3من مواليد 

  وخريج متوسطةة الرراط ن سطنة  9878تخرج من مدرسة الحرية االبتدائية سنة
)والتططططم تسططططمق اططططم الودططططت الح اططططر بمدرسططططة محمططططد بطططط در الح ططططي     9881

 )وال  ئن ت ام ال رادة الشردية   9884وخريج اعدادية الشردية للبنين سنة 

  1222-9888 لية االداب/ج مرة بغداد ع   -وخريج ب  لوريوس ت ريخ 

  حصططططط  علطططططق شطططططف دة الم جسطططططتير اطططططم التططططط ريخ االسططططط مم مطططططن  ليطططططة االداب
   1222-7-3931/8  )الردد 1222/ج مرة بغداد/ ع   

   نططط ت/ ج مرطططة  ليطططة التربيطططة للب-وحصططط  علطططق شطططف دة الطططد توراخ دسططط  التططط ريخ
  1226  -92-8 بت ريخ 32/2228-بغداد )الردد

    دسطط  التطط ريخ  -مطط رس عمليططة التططدريس اططم ج مرططة لي دطط ر /  ليططة االداب
بلقططب ) مططدرس مسطط عد    قطط  انتقطط  الططق ج مرططة بغططداد /  1224- 2-5اططم 

  1225-6-1دس  الت ريخ ام  - لية التربية للبن ت 

  منح لقب )مدرس   13342بألردد  1226-92-12وام ت ريخ 
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 اهم الدورات و الشهادات التي حصل عليها:

  1222-6-98حص  علق شف دة ال ف ءة بأللغة االن ليزية ام ت ريخ 

  وحصططط  علطططق شطططف دة بألمشططط ر ة مطططن مر طططز الح سطططبة االل ترونيطططة مطططن ج مرطططة
بغطططداد وجطططم جطططزء مطططن دورة تأجيططط  ةلبطططة الدراسططط ت الرليططط  السطططتخدا  الح سطططب ت 

  1221-3-92لغ ية  1221-2-12اديمت بت ريخ التم 

   وشططططف دة مططططن مر ططططز التةططططوير المسططططتمر مططططن ج مرططططة بغططططداد  اططططم دورة التأجيطططط
 1227-9 -3  للتدريسططين التططم عقططدت اططم ج مرططة بغططداد مططن 992التربططوي )
     1228– 1-7بت ريخ  992  الردد 1228-1-7ولغ ية 

 د  اطططططم دورة اللغطططططة وشطططططف دة مطططططن مر طططططز التةطططططوير المسطططططتمر مطططططن ج مرطططططة بغطططططدا
 1227-9 -3  للتدريسططططين التططططم عقططططدت اططططم ج مرططططة بغططططداد مططططن 76الرربيططططة)
     1228– 1-7بت ريخ  993  الردد 1228-1-7ولغ ية 

  حصططط  علطططق شططط ر وتقطططدير مطططن رئطططيس ج مرطططة بغطططداد ل ونططط  مطططن االوائططط  اطططم
الططدورات التططم اديمططت اططم مر ططز التةططوير والترلططي  المسططتمر علططق د عططة المر ططز 

   1228-2-2بت ريخ  187درية   الردد بألج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم المؤلفات :
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   الجوانب االدتص دية والم لية ام  ت ب اتوح البلدان )للب لري 

  دور ا ططططططر االمطططططط   جرفططططططر الصطططططط دا)علي  السطططططط    اططططططم االواطططططط   السي سططططططية
 واالدتص دية ام الدولة االس مية وحتق القرن الق لث الفجري  

  ام غنق النفوس والرقطو  عطن    الرسو )صطلوات اس وسط م  الرزا المقسو  
 عليف   ] ديد االنج ز[ 

     المنظور الجف دي ام ا ر االم   الص دا)علي  الس 

   الف ر الرس ري وعدلط  االسط مم اطم عفطد الخليفطة علطم بطن ابطم ة لطب )عليط
 الس    الق م لك االشتر)رض   

 س عليف  اجمرين  الفداي  عند الرسو  و ل )صلوات ا 

  الفواي ت ومج لس المن دمطة اطم بغطداد اطم القطرن الرابطر الفجطري مطنخ    تط ب
 )نشوار المح ارة واخب ر الملا رة  

  الططططدور السي سططططم والرلمططططم لجطططط مر براقطططط  خطططط   الرصططططر الرب سططططم القطططط نم ] ديططططد
 االنج ز[ 
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