
    

 

 السيرة العلمية                                     

 
 . منارعبد املجيد عبد الكريماالسم الثالثي: 

                                                  .كلية االداب قسم التاريخ الكلية /القسم:

 تدريسية.الوظيفية الحالية:    

                                                          .دكتوراه ال البكالوريوس، املاجستير،الشهادات الحاصل عليها: 

     تاريخ حديث. لتخصص العام:ا

 تاريخ العراق املعاصرالتخصص الدقيق: 

                   اللغة العربيةالخبرات اللغوية:                                                     

                          . صريةمدرس / الجامعة املستن اللقب العلمي/الجهة املانحة : 

 .سنة 19سنوات الخدمة الجامعية:   

  عنوان رسالة املاجستير:

 .دراسة تاريخية 1971علي صبري ودوره العسكري والسياس ي في مصر حتى عام 

 الجامعة االمريكية في بيروت واثرها على الفكر السياس ي في العراق امللكي.  الدكتوراه: اطروحة عنوان

   07822719110 رقم الهاتف:  

                                                                                                  manarmajeed@uomustansiriyah.edu.iq             البريد اإللكتروني:

 الجوائز واملنح الدراسية والتكريم:                                         

 ت  
 أسم الجائزة واملنح والتكريم 

Title  

 الجهة املانحة 

Awarded by 
 year السنة

   اليوجد  1

   املؤلفة واملترجمة:الكتب  -األعمال املنجزة  ●

 ت
 عنوان الكتاب 

Title 

 مكان النشر

Place of 

publication 

 الناشر

Publisher 

 السنة 

Year 

1- 

علي صبري ودوره العسكري  

عام   حتىوالسياس ي في مصر 

 .دراسة تاريخية 1971

 2011 الجديدة دار امل  سوريا

2- 

في بيروت    الجامعة االمريكية

اقيين على   واثر خريجيها العر

السياس ي في العراق  الفكر 

 امللكي. 

 العراق 
مؤسسة ثائر  

 العصامي
2014   

3- 
-1958نقابة املعلمين في العراق

 دراسة تاريخية وثائقية  1968
 العراق 

مؤسسة ثائر  

 العصامي
2017 
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 البحوث العلمية املنشورة :   ●

 ت
 عنوان البحث 

Title 

 مكان النشر

Place of 

publication 

 Yearالسنة.  Publisherالناشر 

1 

اقيون في   الخريجون العر

الجامعة االمريكية في بيروت  

ودورهم في اغناء الفكر  

 . 1968-1958السياس ي العراقي 

 العراق 

مجلة املستنصرية   

للدراسات العربية   

 . والدولية

/ 15املجلد

حزيران    62العدد

2018 

2 

موقف النخب االكاديمية   

اقية من القضية الكردية  العر

 خالل التاريخ املعاصر

 العراق 

  /مجلة كلية التربية

الجامعة  

 . املستنصرية

العدد الرابع  

30/8/2018 

3 

اراء النخب االكاديمية  

اقية من حرية الصحافة في  العر

 . 1958-1921العهد امللكي 

 العراق 

  /مجلة كلية التربية 

الجامعة  

 املستنصرية. 

 /عدد خاص

املوتمر العلمي  

التخصص ي الرابع  

 29-28والعشرين

 .2018اذار 

 املجلد الثاني

4 
طبيعة النظام السياس ي في  

 .2003 العراق بعد عام
 العراق 

ملحق مجلة  

املستنصرية  

للدراسات العربية  

 . والدولية

كانون   64العدد 

 2018األول 

5 

الهوية الوطنية في مولفات  

بعض رواد املدرستين التاريخية 

 و السياسية املعاصرة في العراق

 العراق 

ملحق مجلة  

املستنصرية  

للدراسات العربية  

 . والدولية

 2018  61العدد 

6 
املشرق العربي في االسترتيجيات 

 
 
 الدولية العراق انموذجا

 العراق 

 

  املستنصرية مجلة

  العربية  للدراسات

 .  والدولية 

عدد خاص بندوة  

قسم الدراسات  

التاريخية  

7/1/2020 

7 
وزراء الدفاع في العهد امللكي  

 نامق انموذجاا  إسماعيل
 العراق 

  التربية  كلية مجلة

  للعلوم األساسية

 واإلنسانية   التربوية

 12املجلد 49العدد 

 2020 األول تشرين 



 

 محاضرة(:املؤتمرات والندوات )ورقة بحث / 

 ت
 اسم املؤتمر و الندوة 

Name of conference / symposium 

 مكان انعقادها

Venue 
 Yearالسنة  

1 

اقية  ابان  دور النخب السياسية في بناء الدولة العر

ورقة بحثية  املشاركة ب /1958-1921العهد امللكي 

بعنوان)مفهوم بناء الدولة لدى النخب السياسية في  

 )
 
 .العراق امللكي عبد الكريم االزري انموذجا

الندوة العلمية  

السنوية لقسم  

الدراسات  

مركز  التاريخية / 

املستنصرية  

للدراسات العربية  

 والدولية 

11/5/2016 

2 

اقية عبر التاريخ املعاصر  /الهوية الوطنية العر

الهوية الوطنية في مؤلفات  ) هعنواناملشاركة ببحث  

بعض رواد املدرستين التاريخية والسياسية املعاصرة 

 في العراق(.

الندوة العلمية  

السنوية لقسم  

الدراسات  

التاريخية / مركز  

املستنصرية  

للدراسات العربية  

 والدولية 

28/12 /2016 

3 

الخطاب الديني واثره في ترسيخ الوحدة  

املشاركة بورقة بحثية مشتركة مع د ضمياء  /الوطنية

عبد الرزاق بعنوان )دور الخطاب الديني في ترسيخ  

 .الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي( 

الندوة العلمية  

السنوية لقسم  

التاريخ في كلية  

التربية للعلوم  

االنسانية / جامعة  

 بابل. 

14/3/2017 

4 

اقية بين   املاض ي والحاضر مقاربة  بناء الدولة العر

طبيعة النظام   شاركة ببحث عنوانه) امل  /تاريخية

 (. 2003السياس ي في العراق بعد عام 

الندوة العلمية  

السنوية لقسم  

الدراسات  

التاريخية / مركز  

املستنصرية  

للدراسات العربية  

 والدولية. 

9/1/2018 

6 

افية والتاريخ يلتقيان في املكان والزمان/   الجغر

اراء النخب االكاديمية  املشاركة ببحث عنوانه) 

اقية من حرية الصحافة في العهد امللكي  -1921العر

1958.) 

املؤتمر العلمي  

 الرابع والعشرون  

كلية التربية  

الجامعة  

-28املستنصرية 

 2018اذار  29



7 

اقع والتحديات/   املوارد املائية في العراق بين الو

املشاركة بورقة بحثية مشتركة مع د ضمياء عبد الرزاق  

بعنوان) نبذة تاريخية عن االتفاقيات الدولية لشط  

 العرب وتأثيرها على موارد العراق املائية. 

الندوة العلمية  

السنوية لقسم  

الدراسات  

افية/ مركز   الجغر

املستنصرية  

للدراسات العربية  

 والدولية. 

23/4/2019 

8 

الصراع االقليمي والدولي في املشرق العربي بين الجذور  

التاريخية والتوازنات السياسية/ املشاركة ببحث  

  الدولية االسترتيجيات في  العربي  املشرق ) عنوانه

  العراق 
 
 انموذجا

الندوة العلمية  

السنوية لقسم  

الدراسات  

التاريخية / مركز  

املستنصرية  

للدراسات العربية  

 والدولية. 

7/1/2020 

 

 :أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب املؤلفة واملترجمة و البحوث العلمية ●

 ت

عنوان الكتب املؤلفة واملترجمة و البحوث  

 العلمية 

Title 

 العمل قيد اإلنجاز

In progress 

 العمل املقدم للنشر

Under publication 

   اليوجد  1

 

الخبرات التدريسية:       

 ت  
 اسم املادة التدريسية 

Courses taught 
 yearالسنة 

  2017 – 2016 القاء محاضرات تاريخ العراق/ كلية التربية  1

 2021-2020 تاريخ العراق املعاصر /كلية االداب  2

 2022 - 2021 تاريخ العراق الحديث/ كلية االداب       3

 2022 - 2021 تاريخ البالد العربية الحديث/ كلية االداب  4

 

 

 

 

 



 التدريبية:   الدورات  ●

 ت

 اسم التدريب 

Names of  

training courses 

 واسم املؤسسة التي أجرت التدريب

Institution  

 املكان 

Place 

 السنة 

Year 

    اليوجد  1

 

 املناصب اإلدارية:   ●

 ت
 املناصب اإلدارية 

Administrative posts 

 فترة التكلفة 

Duration  

  اليوجد  1

   اللجان املشارك بها:   ●

 ت
 اسم اللجنة 

Names of committees 

 مهام اللجنة 

Tasks 

 فترة عمل اللجنة

Duration  

1      
اللجنة االمتحانية للدراسات  

 االولية 

 
 2020/ 9/8في  3966ص

 2021-2020  اللجنة االجتماعية  2

3 
لجنة الغيابات الورقية  

 وااللكترونية

 
2020-2021 

 2021-2020  لجنة املقاصة للمواد الدراسية  4

 2021-2020  لجنة املبادرات   5

 10/1/2018في  3362العدد   لجنة تحقيقية   6

7 
مركز  في وجودات امل لجنة جرد  

 املستنصرية 

 
 4/1/2016في  10/13العدد

8 
في مركز   لجنة ضبط االسعار 

 املستنصرية 

 
 2017/ 21/2في  13/100العدد

 2021-2020  لجنة امتحانية للدراسات االولية 9

10   
لجنة الغيابات الورقية  

 وااللكترونية

 
2021-2022 

 

 

 



-   Full name : Manar abd almajeed abd alkareem                                        

2- College / Department:  College of Arts, Department of History. 

3- Current job: teaching. 

4- Academic degree: 

    Bachelor's, master's, and doctoral degrees. 

5- Recent history         :   General specializatio. 

6- specific specislization  :    Contemporary Iraq History. 

7- Languages  : Arabic. 

8- Academic title/ place of issue: Lecturer / Al-Mustansiriya University. 

9- years of academic wor :19 years .                                                                                     Title of M.A thesis  :            10-  

Ali Sabry and his military and political role in Egypt until 1971 is a historical study. 

11- Title of PhD dissertation : 

The American University of Beirut and its impact on political thought in royal Iraq. 

12- Phone number    07822719110  

13- E-mail  manarmajeed@uomustansiriyah.edu.iq 

14- Awards, grants and honors: There is no. 

● 15- Authored and translated books :      

● Ali Sabry and his military and political role in Egypt until 1971 is a historical study. Syria, dar Amal 

algadeed 2011. 

 

● The American University of Beirut and the Impact of its Iraqi Graduates on Political Thought in Royal 

Iraq. Iraq Thaer Al-Asami Foundation 2014. 

 

● Teachers Syndicate in Iraq 1958-1968 Historical and documentary study Iraq Thaer Al-Asami 

Foundation 2017. 

 

Published scientific papers: 

1- Iraqi graduates at the American University of Beirut and their role in enriching Iraqi political 

thought 1958-1968. Iraq Al-Mustansiriya Journal for Arab and International Studies. Volume 15 / 

Issue 62 June 2018 

2- The position of the Iraqi academic elites on the Kurdish issue during contemporary history. Iraq 

Journal of the College of Education / Al-Mustansiriya University. Fourth Issue 30/8/2018. 

3- The opinions of the Iraqi academic elites from the freedom of the press during the monarchy, 

1921-1958. Iraq Journal of the College of Education / Al-Mustansiriya University. Special Issue / 

The 24th Specialized Scientific Conference 28-29 March 2018. 

 Second volume. 
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4- The nature of the political system in Iraq after 2003. Iraq Supplement to Al-Mustansiriya Journal 

for Arab and International Studies. Issue 64, December 2018. 

5- National identity in the collections of some of the pioneers of the two historical and 

contemporary political schools in Iraq, Iraq. Supplement to Al-Mustansiriya Journal for Arab and 

International Studies. Issue 61 2018 

6- The Arab Mashreq in the international strategies, Iraq is a model for Iraq 

Al-Mustansiriya Journal for Arab and International Studies. A special issue of the Department of 

Historical Studies 7/1/2020 

7- Defense ministers in the royal era, Ismail Namiq as a model for Iraq Journal of the College of 

Basic Education for Educational and Human Sciences Issue 49 Volume 12 October 2020. 

 

● Conferences and symposia (research paper / lecture): 

● The role of political elites in building the Iraqi state during the monarchy 1921-1958 / Participating in 

a research paper entitled (The concept of state building among the political elites in Iraq, the royal 

Abdul Karim Al-Azri as a model). The annual scientific symposium of the Department of Historical 

Studies / Al-Mustansiriya Center for Arab and International Studies 011/5/2016. 

● Iraqi National Identity through Contemporary History / Participation with a research entitled 

(National Identity in the Writings of Some Pioneers of the Contemporary Historical and Political 

Schools in Iraq) The annual scientific symposium of the Department of Historical Studies / Al-

Mustansiriya Center for Arab and International Studies 28/12/2016. 

● Religious discourse and its impact on consolidating national unity / participation in a joint research 

paper with Dr. Damia Abdul-Razzaq entitled (The role of religious discourse in consolidating national 

unity among the Iraqi people). The annual scientific symposium of the History Department at the 

College of Education for Human Sciences / University of Babylon 14/3/2017. 

● Building the Iraqi state between the past and the present: a historical approach / participation with a 

research entitled (The nature of the political system in Iraq after 2003). The annual scientific 

symposium of the Department of Historical Studies / Al-Mustansiriya Center for Arab and 

International Studies. 9/1/2018. 

● Geography and history meet in place and time / participation in a research entitled (Opinions of the 

Iraqi Academic Elite from Freedom of the Press in the Monarchy 1921-1958). The twenty-fourth 

scientific conference of the College of Education, Al-Mustansiriya University, 28-29 March 2018 

● Water Resources in Iraq: Between Reality and Challenges / Participating in a joint research paper 

with Dr. Dhamia Abdul-Razzaq entitled (A Historical Brief on the International Agreements of the 

Shatt al-Arab and their Impact on Iraq's Water Resources. The Annual Scientific Seminar of the 

Geographical Studies Department / Al-Mustansiriya Center for Arab and International Studies. 



● The regional and international conflict in the Arab Mashreq between historical roots and political 

balances / participation in a research entitled (The Arab Mashreq in International Strategies, Iraq as a 

model for the annual scientific symposium of the Department of Historical Studies / Al-Mustansiriya 

Center for Arab and International Studies 7/1/2020). 

 

● Teaching experience :                                                                1- Delivering lectures on the history of Iraq / 

College of Education 2017. 

● 2- Contemporary Iraq History / College of Arts 2020-2021. 

● Modern Iraq History/ College of Arts 2021-2022. 

●  Modern History of the Arab Countries / College of Arts 2021-2022. 

● Training courses: There is no. 

● Administrative posts: There is no. 

Committees : 

1- Exam Committee for Initial Studies, p. 3966, 9/8/2020. 

2- Social Committee 2020-2021. 

3- Committee for paper and electronic absences 2020-2021. 

4- Clearing Committee for Academic Subjects 2020-2021. 

5- Initiatives Committee 2020-2021. 

6- Investigation Committee Issue 3362 on 10/1/2018. 

7- Assets Inventory Committee in Al-Mustansiriya Center, Issue 10/13, 4/1/2016. 

8- Price Control Committee in Al-Mustansiriya Center, Issue 13/100, on 21  February  , 2017. 

9- Member of the Examination Committee for the year2020-2021 

10- Member of the Committee for Paper and Electronic Absences for the Year 2021-2022 

 

----------------------- 

 


