
  
 

 

 السيرة العلمية                                      
 

 ثامر مكي علي االسم الثالثي:
 قسم التاريخ-كلية االداب القسم: /الكلية 

 تدريسي  الوظيفية الحالية:
 دكتوراه :الشهادات الحاصل عليها

 التاريخ الحديث التخصص العام:
 اوربا: تاريخ  التخصص الدقيق
 اللغة االنكليزية  الخبرات اللغوية:

       جامعة ميسان- مدرس دكتور /الجهة المانحة : /اللقب العلمي
 سنة  13  ة:سنوات الخدمة الجامعي

 محمد مصدق حياته ودوره السياسي في ايران  عنوان رسالة الماجستير:
- 1558االسبانية في عهد الملكة اليزابيث االولى -االنكليزية العالقات  عنوان رسالة الدكتوراه:

1603 
 07707785880-  رقم الهاتف:

 dr.thamir 1982@gmail.comالبريد اإللكتروني:

 :الجوائز والمنح الدراسية والتكريم •

 السنة الجهة المانحة  أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

كتب شكر من وزير التعليم العالي  1
 والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

2016 ،
2017 ،
2019 



2 
كتب شكر من رئاسة الجامعة 

 لسنوات مختلفة  رئيس الجامعة  المستنصرية 

3 
كتاب شكر من عمادة كلية التربية  

 2014 عميد الكلية  االساسية 

كتب شكر من عميد كليبة العلوم  4
 السياسية 

 2015 السياسية عميد كلية العلوم 

5 
-كتب شكر من عمادة كلية االداب 

 الجامعة المستنصرية 
 سنوات مختلفة  عميد الكلية 

 
العتبات  كتب شكر مختلفة من

مراكز ابحاث ومنظمات  المقدسةو
 المجتمع المدني 

  

 

 
 الكتب المؤلفة والمترجمة:  -األعمال المنجزة  •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

فهارس مدینة الحسین)مختصر   1
مركز كربالء للد   كربالء  8كربالء(ج 1تاریخ 

 2016 ارسات والبحوث 

2     
 

 البحوث العلمية المنشورة :  •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

ساسون حسقیل حیاته ودوره   1
 بغداد  ق ااالقتصادي في العرو  السیاسي

مجلة دراسات 
في التاريخ  

 واالثار 
2010 



2 
تأثیر االزمة االقتصادیة العالمیة  

 2017 مجلة االداب  بغداد  فرنسا على  1929-1933

ع اإلنكلیزي االسباني في  اصرال 3
 بغداد  (1558-1598) فرنسا

مجلة كلية  
 2018 التربية 

 : (محاضرة  /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات   •

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة  ت

1  
 مؤتمرات عدة دولية ومحلية 

 سنوات مختلفة  داخل العراق

 

 الخبرات التدريسية:      •

 السنة اسم المادة التدريسية ت

 2009  -2008 تاريخ الوطن العربي المعاصر 1

 2010- 2009 تاريخ اوربا الحديث  2

 2021-2020، 2014- 2010 تاريخ ايران وتركيا  3

 2016- 2013 وديمقراطية حقوق انسان  4

 2017- 2015 تاريخ الدولة العثانية  5

 2016- 2015 منهج البحث التاريخي  6

 2019- 2015 اوربا في العصور الوسطى  7

 التدريبية:  الدورات  •

 السنة المكان  واسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت



 الحاسبات  1
، 2005 بغداد  كلية االداب -جامعة بغداد 

2009 

 2009 ميسان  جامعة ميسان  طرائق تدريس  2

3 
كيفية كتابة  

 البحوث 
 بغداد  الجامعة المستنصرية 

2016 

4     

 

 : لمناصب اإلداريةا •

 فترة التكلفة المناصب اإلدارية  ت

 ولحد االن  2019 مقرر القسم  1

2   

 اللجان المشارك بها:  •

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة اسم اللجنة  ت

 ولحد االن  2015 هياة التحرير  مجلة السبط   1

  رئيس اللجنة التدقيقة  اللجان االمتحانية  2
2014 -2015 

 2021- 2017  لجنة امتحانية  3

4 
عضو لجان تحضيرية وعلمية 

 لمؤتمرات 
 

 لمؤتمرات عدة 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     Scientific Biography 
 

Thamir Makki ALI :  Full name 

Art-History :College and department 

Teaching :Current position 

phd Academic degrees: 

Modern and contemporary history :General specialization 

Europe's Modern History  :specific specialization  
English :Languages  

Doctor teacher :Academic title/ place of issue                        
13 years :years of academic work   

Mohammad Mosaddegh's life and political role in Iran :Title of M.A 
thesis 

Anglo-Spanish political relations under Queen Elizabeth I 1558-1603  :
Title of PhD dissertation   

07707785880 :Phone number 

dr.thamir 1982@gmail.com :E-mail 

●  : 

Awards, grants and honors 



 Title  Awarded by year ت 

    

 

 
 
● Authored and translated books 

 Title ت 
Place of 

publication 

 

Publisher 
Year 

     

 

●  :Published scientific papers 

 Title ت 
Place of 

publication 
Publisher  .Year 

     

 

Conferences and symposia (research paper / lecture) 

 Name of conference / symposium Venue Year ت 

    

 
Authored / translated books, and scientific papers in progress 



 Title In progress ت 
Under 

publication 

    

 
 
 

Teaching experience 

 Courses taught year ت 

   

 

●  :Training courses  

 ت 
Names of  
training 
courses 

Institution  Place Year 

     

 

●  :Administrative posts 

  Administrative posts Duration ت 

   



 

●  , :Committees  

 ت 
Names of 

committees 
Tasks Duration  

    

 

 
 

 

 


