
 

 ة والعلميةالسيرة الذاتي

 

 نوروز الشبيب عبد الجبار شبيببشار  االسم:
 تدريسي :الوظيفيالعنوان 

 7/5/1976ديالى/بعقوبة/ محل وتاريخ الوالدة:
  بعقوبة / العراق / ديالى العنوان الحالي:

 عراقية  الجنسية :
  bashar.shebib@yahoo.comالبريد االلكتروني:

  متزوج االجتماعية:الحالة 
 الشهادة:

 .1989-1988مدرسة سوريا االبتدائية للعام حاصل على شهادة االبتدائية من   -أ
-1990من متوسطة طارق بن زياد للبنين  حاصل على شهادة المتوسطة -ب

1991. 
 .1994-1993من االعدادية المركزية للبنين  حاصل على شهادة االعدادية -ت
ديالى/الجامعة  –بكالوريوس في التاريخ من كلية التربية الحاصل على شهادة  -ث

  1999 - 1998المستنصرية عام 
الجامعة من كلية التربية / ماجستير في التاريخ االسالميحاصل على شهادة ال -ج 

  2002-2001المستنصرية عام 
 ابن رشدكلية التربية ي من دكتوراه في التاريخ االسالمحاصل على شهادة ال -ح
 .2012-2011جامعة بغداد لعلوم االنسانية/ل

 
  العلمية: المراتب

 15/9/2008في 9087 االمر الجامعيمدرس رقم  -1
 .2014/  3/  25في  4760رقم االمر الجامعي   مساعد أستاذ -2



الخاص/عباسي)حضارة  –ب         العام/االسالمي  –أ  التخصص: التاريخ
 إسالمية(
 جامعة ديالىالعلمي.على مالك وزارة التعليم العالي والبحث  التعيين:

   .10/1999/ 27 التعيين: تاريخ
 كلها داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عشرة سنة سبعة :مدة الخدمة

 ه(247-132)سياسة الخالفة العباسية تجاه بالد الشام  عنوان رسالة الماجستير
دراسة في الجغرافية التاريخية من الفتح العربي  )مصر عنوان اطروحة الدكتوراه

 حتى نهاية العصر االخشيدي (
 

 الوظائف التي شغلها:
 تدريسي . .1
/ جامعة ديالى للعام   مقرر قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم االنسانية .2

 م2006-2005الدراسي 
 للمدة مدير قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة في رئاسة جامعة ديالى .3

14/10/2012- 22/2/2016. 
-29/2/2016ي رئاسة جامعة ديالى مدير قسم البحث والتطوير ف .4

17/1/2017 
مدير شعبة الشؤون العلمية في كلية الطب البيطري / جامعد ديالى  .5

 الى االن. 14/5/2017
 
 مقررات الدراسية التي قام بتدريسهاال
 كلية التربيةالتاريخ الساساني والبيزنطي للمرحلة الثانية / -1
 نصوص تاريخية إنكليزية للمرحلة الرابعة / كلية التربية-2
 الحرية والديمقراطية / كلية الطب البيطري-3
 حقوق االنسان / كلية الطب البيطري -4
 



 التي حصل عليها: الكفاءات
كلية التربية للبنات/  13/7/1999بتاريخ: 1166أ/ نكليزية :العدداالاللغة  – 1

 جامعة بغداد
كلية التربية/الجامعة  27/7/1999بتاريخ: 132العدد  –الحاسوب أ  – 2

 المستنصرية
 كلية اللغات/جامعة بغداد 28/8/2005العدد/بال بتاريخ: – 3
 نترنيت/جامعة ديالىالمركز الحاسبة وا 12/8/2008تاريخ:ب 6977العدد: – 4

 
 24/8/2002 في 4250العدد:  صالحية تدريس وسالمة لغة:

 
 المؤلفة: الكتب

 2013للعام  مطبعة رئاسة جامعة ديالىفي    مصر دراسة في الجغرافية التاريخية
 

 البحوث المنشورة:
دور الترجمة في نقل المعارف العربية االسالمية الى اوربا في العصر العباسي  –أ 

 2006/االول/مجلة كلية التربية/جامعة ديالى
االساسية/جامعة نيابة الوزارة في العصر العباسي االخير/مجلة كلية التربية  –ب 

 2006ديالى /
 م مجلة جامعة كربالء 1258 – 1055هـ/ 656 – 447النقود في الفترة  –ت 

/2006 
عبد اهلل المحض سيرته ودوره في الخالفة العباسية/مجلة كلية التربية  –ث 

 2009/ االساسية/جامعة ديالى
مجلة / عالقات االوس والخزرج في عهد الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم  –ج 

 2009/ كلية التربية االساسية/جامعة ديالى
الشريف االدريسي ووصفه للمعالم الدينية الشامية في كتابه نزهة المشتاق في  –ح 

 2013/  الجامعة المستنصرية – اآلداباختراق االفاق/مجلة كلية 



 2013/ مجلة ديالى /جامعة ديالى –ي االسالمية دولة مال –خ 
 2013بغداد / جامعة  –مؤرخي فارس ومدوناتهم التاريخية. مجلة االستاذ –د 
 2015جامعة بغداد /  –مجلة االستاذ  .ابو بكر الماذرائي سيرته وشخصيته -ذ
 

 .عضو االتحاد العربي للصحافة -
 .الجامعيينعضو جمعية الباحثين والتدريسيين  - 
 .عضو نقابة المعلمين/ديالى - 
 .عضو رابطة اشنونا للكفاءات العلمية -
 3ماجستير و 3ئل واالطاريح الجامعية مناقشة للعديد من الرسالجنة عضو  -

 دكتوراه.
 .قّيم العديد من البحوث العلمية لنشرها في المجالت العلمية االكاديمية -
)الموائمة بين مخرجات التعليم  العلميةعضو اللجنة التحضيرية للندوة  -

 2015-2014للعام  ( وسوق العمل العالي
-2013للعام الوزارية  عضو لجنة االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم  -

 واالعوام الالحقة في رئاسة جامعة ديالى.2014
 2014-2013عضو لجنة االجازات الدراسية في رئاسة جامعة ديالى للعام  -

 2016-2015ية ولغا
عضو اللجنة المركزية لتقييم االعمال االبداعية للمتقدمين للدراسات العليا  -

 2014-2013للعام 
 -2014عضو لجنة االستحداثات المركزية في رئاسة جامعة ديالى للعام  -

 ولغاية االن
-2016عضو هيئة التحرير لمجلة اشنونا للتخصصات االنسانية للعام -

 ولغاية االن 2017
 رئيس اللجنة التحضيرية للندوة العلمية )البحث العلمي والتنمية المستدامة( -

 للعام 
2016-2017 



 2016رئيس لجنة التصنيف الوطني لكلية الطب البيطري/ جامعة ديال للعام -
 /2017 
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي لرئاسة جامعة ديالى )مؤتمر  -

 .المزمع عقده الطاقة الشمسية(
 

جامعة في رئاسة  شارك في العديد من الدراسات العلمية واالستشارات والتخطيط  -
 .بحكم عمله ديالى

 لدي اربع دروع من رئاسة جامعة ديالى -
 لدي درع من العتبة العباسية المقدسة -
 لدي درع من االتحاد العربي للصحافة  -
 لدي درع من كلية العلوم -
 لدي درع من كلية الطب البيطري-
 لجنة. 50نية في رئاسة الجامعة تصل الى العديد من اللجان االدارية والف لدي -
و  2015-2014معة الى العتبة العباسية المقدسة للسنة شارك في وفد الجا -

 2016-2015السنة 
 اتيجية الوطنية للتربية والتعليم فيشارك في ورشة عمل للمشاريع االستر  -

 .2014المملكة االردنية الهاشمية عام 
رئاسة جامعة حاصل على المرتبة االولى بالتقييم على الوحدات االدارية في  -

 2016-2015ديالى للسنة 
شارك في العديد من الدورات في مركز التطوير والتعليم المستمر في رئاسة  -

 منها:و يالى جامعة د
 2014دورة المايكروسوفت اوفيس للعام -1
 2015مهارات التفاوض وادارة النزاع للعام -2
 2016االسبوع العالمي للتلقيح للعام  -3
 2016لغة الجسد ومهارات التفاوض للعام  -4
 



 
 :ورش العمل والدورات

 
حول الدراسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ( في2)عدد  ورشة عمل   -

 2014والعام  2013والتخطيط للعام 
حول اللجان العلمية لألعوام  في رئاسة جامعة ديالى ( 11عدد )اجتماع     -

 ولغاية االن. 2013
 2014في العام  االردن الى سفرة علمية  -
 رئاسة جامعة ديالى ( في2عدد )دورة تدريبية  -

 2014حول برنامج االوراكل)برنامج شؤون الطلبة( للعام  -1
 2015حول االحصاء الجامعي للعام  -2
 2018حول حقوق االنسان للعام -3
 2018حول اخالقيات البحث العلمي  -4
 

 كتب الشكر والتقدير:
 .(12جامعة عدد )ال من السيد رئيس شكر -

 (1عدد ) 2009
 (1عدد) 2011
 (3عدد) 2013
 (1عدد ) 2014
 (2عدد ) 2015
 (1عدد ) 2016
 (3عدد ) 2017
 (1عدد) 2018

 (.5عدد ) شكر من السيد المساعد االداري -
 (1عدد) 2013



 (2عدد) 2014
 (2عدد ) 2015
 (1عدد) 2017
 (1عدد) 2018

 
 (.6شكر من السيد المساعد العلمي عدد ) -

 (1عدد ) 2013
 (2عدد ) 2014
 (3عدد ) 2016

 
 .(24عدد )من السادة العمداء شكر  -

 (1من عميد كلية التربية عدد ) 2004
 (2من عميد كلية التربية عدد ) 2007
 (1من عميد كلية التربية عدد ) 2008
 (1من عميد كلية التربية للعلوم االنسانية عدد) 2012
 (2من عميد كلية التربية للعلوم االنسانية عدد) 2013
 (2من عميد كلية العلوم عدد ) 2013
 (1من عميد كلية الزراعة عدد ) 2013
 (3من عميد كلية التربية للعلوم االنسانية عدد) 2014
 (1من عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عدد ) 2014
 (1من عميد كلية الطب البيطري عدد ) 2014
 (1من عميد كلية العلوم عدد ) 2017
 (3من عميد كلية الطب البيطري ) 2017
 (1من عميد كلية الهندسة عدد ) 2017
 ( 1الموارد المائية في مجلس النواب عدد )من رئيس لجنة  2017
 (1من السيد محافظ ديالى عدد ) 2017



 (1من السيد محافظ ديالى عدد ) 2018
 (1من عميد كلية التربية االساسية عدد ) 2018
 (1من عميد كلية الطب البيطري عدد ) 2018
 (1من عميد كلية الزراعة عدد ) 2018

 


