
  

 

 

 السيرة العلمية                                     
 

 منذر منعم سعد االسم الثالثي:
 / عمادة الكلية اآلدابالقسم: /الكلية 

 وحدة مجانية التعليم مسؤول الوظيفية الحالية:
 إسالميماجستير تاريخ  :عليهاالشهادات الحاصل 

 إسالميتاريخ  التخصص العام:
 تاريخ االندلسالتخصص الدقيق: 

 الخبرات اللغوية:
    الجامعة المستنصرية    /              مدرس مساعدالجهة المانحة :    /اللقب العلمي

 سنوات 7سنوات الخدمة الجامعية:
 ه422-ه138المراسيم والتشريفات للدولة االموية في االندلس من  عنوان رسالة الماجستير:
 عنوان رسالة الدكتوراه:

 07808693653/07715352455 رقم الهاتف:
 munthir550@gmail.comالبريد اإللكتروني:

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم 

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

1 /   
 

 
 
 



 الكتب المؤلفة والمترجمة -منجزة األعمال ال 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

1 /    
 

  البحوث العلمية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

1 
قواعد التشريفات للدولة 

االموية في االندلس 
 ه422-ه138

الجامعة 
 المستنصرية

 2017 اآلدابكلية 

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

1 /   

 
 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية 

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث  ت
 العمل المقدم للنشر العمل قيد اإلنجاز العلمية

1 /   

 
 
 



  التدريسيةالخبرات     

 السنة اسم المادة التدريسية ت

1 
مع الدكتور علي حبه الدولة االموية مصا

الثانية  ابراهيم عبيد قسم التاريخ المرحلة
 مادة الدولة االموية

2019-2018 

2 
مادة حقوق االنسان والحريات العامة 
والديمقراطية للمرحلة االولى للدراسات 

 الفرنسية اللغةالمسائية لقسم 
2019-2018 

 

  التدريبية الدورات 

 السنة المكان واسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

1 
دورة التأهيل 

 التربوي للتدريسين
 كلية التربية الجامعة المستنصرية

2017 

سالمة اللغة  2
 العربية للتدريسيين

التعليم  الجامعة المستنصرية
 المستمر

2018 

 

 لمناصب اإلداريةا 

 فترة التكلفة المناصب اإلدارية ت

 وحدة مجانية التعليم مسؤول  1
 التكليف االول 5/10/2015 -5/2/2014

 ف الثانييالتكل 24/4/2018
 

 



 اللجان المشارك بها 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت

 لجنة جرد/ عضوا 1
جرد الكتب والكارتات 

 التالفة
16/10/2012- 

15/4/2012 

 27/1/2014 مشتريات الكلية لجنة ضبط االسعار/عضوا 2

 لجنة تحقيق/عضوا 3
 720امر جامعي  تحقيق

23/2/2014 

 ريسا  لجنة جرد/ 4
جرد الكتب والكارتات 

 التالفة
10/3/2014- 
18/3/2014 

  6/5/2014 مشتريات الكلية لجنة المشتريات/ ريسآ 5

 22/9/2014 موازنة الكلية لجنة الموازنة/عضوآ 6

 لجنة جرد/عضوآ 7
جرد الكتب والكارتات 

 التالفة
1/3/2015  

 لجنة جرد/عضوأ 8
جرد الكتب والكارتات 

 6/5/2018 التالفة

 2014 عضوآ لجنة االدراية لجنة مؤتمر الطف السنوي 9

 

 
 

 


