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 السٌرة الذاتٌة
 االسم: وئام شاكر غنً عطره

4791\ 41\41مكان وتارٌخ المٌالد: بغداد    

 الحالة الزوجٌة: متزوجة

1عدد االوالد:   

 الدٌانة: مسلمة

 التخصص: التأرٌخ الحدٌث والمعاصر

 الوظٌفة: تدرٌسٌة

 الدرجة العلمٌة: مدرس 

جامعة بغداد\ كلٌة التربٌة للبنات \عنوان العمل: قسم التأرٌخ   

  wiam2009@yahoo.comالبرٌد االكترونً:

لمؤهالت العلمٌة:ا -4  

4771 -4774 \كلٌة التربٌة \الجامعة المستنصرٌة \بكلورٌوس -4  

2112 \التربٌة كلٌة \المستنصرٌة الجامعة \الماجستٌر -2  

(4751-4755د)عنوان الرسالة) مواقف االقطار العربٌة من مٌثاق بغدا  

2141 \معهد دراسات غرب اسٌا \الجامعة الوطنٌة المالٌزٌة \الدكتوراه -1  

(4791-4715ها على العراق عنوان االطروحة) السٌاسة الخارجٌة البرٌطانٌة وتأثٌر  

التدرج الوظٌفً -2  

  2115-2111\جامعة بغداد \مدرس مساعد -4

  2119 \جامعة بغداد  \مدرس -2
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االخرى هاموالمالتدرٌس  -1  

   4777 -4775وزارة التربٌة من عام \عملت مدرسة فً مدٌرٌة الكرخ  -4

2111-2111 التسجٌل فً كلٌة التربٌة للبنات شعبة مدٌرة -2  

2111-2111مسؤولة شعبة التخطٌط وشعبة البحث العلمً  -1  

الى االن...... ومستمرة  2141 خ منتدرسٌة فً قسم التارٌ -1  

التربوي فً قسم التارٌخ وعضوة لجنة الغٌابات فضال عن رئٌسة لجنة االرشاد 

.2141عام   

ولحد االن. 2145مدٌرة متحف كلٌة التربٌة للبنات عام  -5  

المقررات الدراسٌة -1  

2115-2111 \قسم  التارٌخ  \مادة تارٌخ الوطن العربً   

2111-2115 \قسم الحاسبات \مادة حقوق االنسان والدٌمقراطٌة  

2141-2141 \ الجغرافٌة  قسم \ العربً الوطن تارٌخ مادة  

2145 \قسم التارٌخ \ االنكلٌزٌة تارٌخٌة باللغة مادة نصوص  

2149 -2145 \قسم التارٌخ \ومادة القوى الدولٌة فً القرن العشرٌن  \ مادة تارٌخ بغداد  

المؤتمرات والندوات العلمٌة -5  

محاضرة \الجامعة الوطنٌة المالٌزٌة \الكلٌة االسالمٌة \2117 \مؤتمر دولً فً مالٌزٌا -4  

معهد دراسات غرب  \2141 \مالٌزٌا عن حضارة وثقافة غرب اسٌا فً دولٌة ندوة  -2

محاضرة\اسٌا   

وة لجنة تحضٌرٌة.ضع \كلٌة التربٌة للبنات \قسم التارٌخ   \2141 \ندوة علمٌة  -1  

 \االرشاد التربوي وحدة  \  2149- 2145-2141 \ة من الندوات االرشادٌة عمجمو -1

محاضرة.بصفة  \للبنات  التربٌة كلٌة  
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البحوث المنجزة  -9  

2119 \البابٌة والبهائٌة فً اٌران ....مجلة كلٌة التربٌة للبنات -4  

  2119 \جامعة بغداد  \االداب  كلٌة مجلة عصبة االمم ... -2

 دوار فً نشر بحث... 4751-4751 االوسط الشرق فً وتأثٌرها الغربٌة السٌاسة -1

2117\المالٌزٌة الوطنٌة الجامعة \ االسالمٌة مؤتمرالكلٌة  

 نشر بحث ...4751-4755سٌاسة برٌطانٌا الحتواء العراق بعد الحرب العالمٌة الثانٌة -1

2141 \اسٌا غرب جنوب معهد مؤتمر دوار فً  

غٌر منشور 2141 \التداعٌات الغربٌة وتشكٌكها حول حقوق المرأة فً المسلمة...منجز -5  

 كلٌة مجلة...  4717-4711 سٌاسة برٌطانٌا اتجاه العراق من غازي الملك موقف -9

2141 \للبنات التربٌة  

 التربٌة كلٌة مجلة ... 4717-4711 الكوٌت مع الحدود مشكلة من غازي الملك موقف -9 

2145 \للبنات  

 االمرٌكٌة المتحدة والوالٌات برٌطانٌا وموقف 4757 عام الشواف الوهاب عبد حركة -1

  2149\منها .... مجلة بٌت الحكمة

 وموقف 4757 عام الشواف الوهاب عبد حركة) ٌحمل نفس العنوان كتابوحول البحث الى 

2149منها(  وطبع بمكتبة المنار للطباعة عام  االمرٌكٌة المتحدة والوالٌات برٌطانٌا  

 والمصري العراقً المجتمع فً )دراسةالقدٌمة  االنسانٌة المجتمعات عبر المرأة مدلوالت -7

...غٌر منشور 2149 \(....بحث منجز انموذجا االسالم قبل والعرب القدٌم ) 

                           

كتب الشكر -9  

-2111مجموعة من كتب الشكر واالتقدٌر مقدمة من عمداء كلٌة التربٌة للبنات لالعوام 

2111-21141 – 2141- 2145  

2141وتقدٌر مقدم من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً عام كتاب شكر   
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الدورات التدرٌبٌة  -1  

4779\وزارة التربٌة \ة فً اصول التدرٌس ٌورة تدرٌبد -4  

4777\كلٌة التربٌة للبنات \ورة كفاءة باللغة االنكلٌزٌة د -2  

2111 \ورة طرائق التدرٌس والتأهٌل التربوي للتدرٌسٌٌن د -1  

  2117\الجامعة الوطنٌة المالٌزٌة  \لغة انكلٌزٌة  كورس -1

   2141- 2117\ المالٌزٌة الوطنٌة الجامعة \كورسٌن لغة مالٌزٌة  -5

   2149\ 2145\ 2141\ 2141\ 2115\ورات متعددة فً كفاءة علوم الحاسبات د -9

  


