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                                                   الجاسم  االســــــــــــــــــــــــــم : أ. م. د. عبد العزيز خضر عباس

 مركز الدراسات االستراتيجية/العنوان الحالــــــــــي : جامعة األنبار / رئاسة الجامعة 

 م  ضمن برنامج وزارة التعليم العالي لعودة الكفاءات العراقية2/2010 /14تاريخ التعين : 

 م.30/6/2013لغاية  األنبارقسم التخطيط والمتابعة / جامعة  العنوان الوظيفــــــــي السابق: مدير

 .: مدير مركز الدراسات االستراتيجية / جامعة األنبار                                     

بمركز الدراسات  والحضارة التراثة ورئيس قسم ار رئيس  الجامعة للعالقات العاممستشالعنوان الوظيفــــــــي الحالي: 

 . األنبارجامعة /االستراتيجية 

  :  واألكاديمي العلمي التحصيل

 م) بدرجة امتياز ( . 1999ــ دكتوراه فلسفة آداب في  التأريخ العربي اإلسالمي جامعة بغداد  1

 .2013طبعت من قبل وزارة الثقافة في يوم بغداد  تحت عنوان : ) الحياة العلمية في بغداد في القرن السادس الهجري (        

 م .1994في التاريخ اإلسالمي جامعة بغداد  رــ ماجستي 2

 م . 1990-1991تاريخ جامعة بغداد   ســ بكالوريو 3

     : األخرى الشهادات

 م. 2010مركز التعليم المستمر /جامعة الشارقة  ICDLشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  .1

 م.2012  مراقب داخلي في مجال الجودة  من بي أم ترادا / دبي 9001شهادة األيزو  رقم  .2

 م.2018شهادة المهارات القيادية للمدير العصري  مؤسسة الرواد لإلدارة اإللكترونية إسطنبول  .3

 شهادات متعددة في تحقيق المخطوطات من جامعة بغداد/مركز احياء التراث  .4

 مؤسسات مجتمع مدني .مراكز بحثية ومؤسسات تعليمية وشهادات عديدة من  .5

 

 : المؤلفة الكتب

 .م 2013ليوم بغداد عاصمة الثقافة طبع ي بغداد في القرن السادس الهجري تأليف كتاب الحياة العلمية ف .1

 .م 2016بيروت /دار العلوم العربية  طبع العباس / حاضرة بنيتأليف كتاب األنبار  .2

 .2018على نفقة جامعة األنبار  طبع  ميدانية في مدن األنبار دراسة معالجة العشوائياتكتاب استراتيجية  .3

 .م2000 منشور دبي /الماجد  هبحث الطب في العصر العباسي / مركز جمع .4

 

 : المنشورة البحوث

 

 

 .م2012 مجلة كلية التربية/ قبل الفتح العربي اإلسالمي األنبارالتقسيمات اإلدارية لمناطق  .1

الجامعة في بناء القيم لدى الطلبة بين المتغيرات والتوجيهات /مؤتمر الوقف /مناهضة اإلرهاب والطائفية دور  .2

 م.2015

 .2016مقبول للنشر جامعة تكريت/كلية التربية  دعوة للتسامح ونشر اإلسالم وجرجان طبرستان الصلح في  .3

 وخدمة فكرية حصانة الديني التعليم شعار تحت  الثاني لميالع المؤتمر الديني إلى التعليم في ودوره اإللكتروني التعليم .4

 م .8/4/2018مجتمعية/ الوقف السني العراق.

 مراتب القضاء في نيسابور في العصر العباسي )دراسة تاريخية( منشور المؤتمر الدولي الحادي عشر /انطاليا ، تركيا .5

المجتمعي المؤتمر الدولي األول جامعة  واألمن السلم على الطلبة للحفاظ وسلوكيات القيــم بناء في الجامعة دور .6

 .2018األنبار 

 .2018جامعة أرجيس واإلنسانية االجتماعية العلوم المؤتمر /واالقتصادي االجتماعي ودوره نيسابور في القضاء .7

 م . 2014االدابكلية  / الجامعة العراقية  النشر مقبول .مدينة الرحبة بين النشأة والتكوين لمالك بن طوق  .8

 الكوارث الطبيعية في كتاب المنتظم البن الجوزي  .9

 . اإلسالميةصناعة الزجاج في العصور  .10
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 عضو اللجنة العلمية لمركز الدراسات االستراتيجية /جامعة األنبار. .1

 .جلة األطروحة المحكمة بغداد معضو هيئة التحرير في  .2

 . 4/4/2017(في 419م باألمر الجامعي ) 2027ــ2017للجامعة عضو لجنة أعداد الخطة العشرية  .3

 .28/5/2017( في 531على امتحانات كلية المعارف باألمر الجامعي )  اإلشرافعضو لجنة  .4

 .4/12/2017( في 1560عضو الفرق البحثي لمركز الدراسات االستراتيجية باألمر الجامعي )  .5

 .11/6/2016( في 7705المستقبل  باألمر الجامعي )  تبعد التحرير وتحديا األنبارالتحضيرية والعلمية لندوة عضو اللجنة  .6

 .18/6/2012( في 6906عضو لجنة إعداد دراسة استحداث مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة باألمر الجامعي ) .7

 .6/12/2016( في 8446الجامعي )   باألمرمركز الدراسات االستراتيجية  إدارةعضو مجلس  .8

  .28/11/2016بعد التحرير :الواقع والطموح  األنباررئيس جلسة الندوة العلمية مستقبل  .9

 .5/3/2013 (2030الجامعي )عضو لجنة تأليف وطبع كتاب الجامعة بمناسبة اليوبيل الفضي للجامعة باألمر  .10

 .26/5/2013( في 551على امتحانات كلية المعارف باألمر الجامعي )  اإلشرافعضو لجنة  .11

 .12/12/2013(1044عضو اللجنة العلمية )التصنيع والتنمية في حوض أعالي الفرات( الشكر باألمر الجامعي ) .12

 .8/8/2012( في  8648) باألمر الجامعي المركزية تعضو لجنة التعيينا .13

 .24/2/2011( في 2082)   باألمر الجامعي توى الجامعةعضو لجنة التأليف والترجمة على مس .14

 م.3/2/2011( 1313)   عضو لجنة تدقيق استحداث الدراسات العليا في الكليات باألمر الجامعي .15

 .12/4/2011( في 3858 ) الجامعيباألمر في الجامعة  اإلنسانعضو لجنة حقوق  .16

 .19/4/2011  ( في4175)باألمر الجامعي المركزية تعضو لجنة التعيينا .17

 م.28/11/2010 (في12113) الجامعيلتطوير التعليم العالي( باألمر    ) الرؤى المستقبليةعضو اللجنة العلمية  .18

 

 

 .23/12/2013( 1289الكليات للقاعات الدراسية واألكثر اهتماما باألمر الجامعي )  أداءرئيس لجنة تقويم  .1

 .1/7/2010(في 6844(باألمر الجامعي )ICDL) األليرئيس لجنة تجهيز مركز اختبارات الحاسب  .2

 .30/6/2013( في 628) باألمر الجامعي ) التعايش والمحبة(22عضو اللجنة العليا لإلشراف على تخرج الدورة .3

 .24/6/2012( 7110الجامعي ) باألمرعضو لجنة المالحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية  .4

 .11/6/2012في  (6603) الجامعيم باألمر 2013عضو لجنة إعداد تقديرات موازنة الجامعة لسنة  .5

 .12/6/2011في  (778) الجامعي جنة المتقدمين لقناة المتميزين األمرعضو ل .6

 .2/9/2012( في 9154)  باألمر الجامعي الجامعية  21عضو اللجنة العليا لإلشراف على تخرج الدورة  .7

 .7/5/2012(في  5016) باألمر الجامعي على األقسام العلمية المتناظرة في الجامعة نعضو لجنة توزيع التدريسيي .8

  .14/6/2011( في 6672)  عضو لجنة إعداد الموازنة السنوية للجامعة باألمر الجامعي .9

 . 21/4/2011( 4320عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي اإلبداعي الثالث . باألمر الجامعي )  .1

 . 30/4/2012( 4737عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي اإلبداعي الرابع . باألمر الجامعي )  .2

 .2/5/2013( 493اإلنسانية للمؤتمر الطالبي اإلبداعي الخامس. باألمر الجامعي ) مقرر اللجنة العلمية  .3

 .24/2/2013( 295عضو اللجنة العلمية اإلنسانية للمؤتمر الطالبي اإلبداعي الخامس. باألمر الجامعي )  .4

 .2/7/2013 بتاريخ2106للكفاءات العراقية العائدة مع وزارة الهجرة والمهجرين العدد  األولعضو المؤتمر  .5

 . 28/11/2013ــ27لسنة  األنبارعضو ممثل الجامعة ومحاضر في مؤتمر استثمار  .6

 . 22/1/2014(في 123باألمر الجامعي )الوقف  اإلسالميلفكر في ا لعدالة والتسامحا األولالعلمي مؤتمر العضو  .7

 م. دور الجامعة في بناء القيم لدى الطلبة بين المتغيرات .2015والطائفية  اإلرهابمناهضة مؤتمر عضو مشارك ب .8

 م.2012نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية إلسكان تدريسي وموظفي التعليم العالي في االنتخاب  .1

 م.2011عضو المنتدى الثقافي في جامعة األنبار  .2

 نقابة السادة األشراف .عضو  .3

 العليا لكتابة النسب . ةعضو الهيئ .4

 .م2011لغاية 2006ممثل األمانة العامة التحاد المؤرخين العرب  بدول مجلس التعاون الخليجي  .5

 .م2010لغاية  ةبدولة اإلمارات العربية المحتد األنبارمدير عالقات مكتب ارتباط جامعة  .6

 ستشارات التعليمية/ دولة اإلمارات العربية المتحدة .عضو المجموعة العربية األوربية لال .7

 .2005عضو منظم لمؤتمر طاقة الغد مستقبل الوطن / دبي .8

 . 2006عضو جمعية اإلمارات البيئية .9

 م .2006عضو مشارك في مؤتمر دبي لتكنولوجيا المياه العالمي  .10
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 م .2016المحكمة /بغداد األكاديميةعضو هيئة التحرير لمجلة األطروحة  .11

 كثيرة .بحثييه وأكاديمية لقاءات تلفزيونية   .12

 

 كتاب شكر . 20رئيس الجامعة  أكثر من  شكر وتقدير من السيد  .1

 . 15/1/2018في 1/2/35من معالي وزير التخطيط بالرقم و.س/كتاب شكر وتقدير  .2

 .2/3/2018كتاب شكر من معالي وزير  صندوق أعمار العراق  .3

 . أخرىومنظمات ومراكز بحثية كتب شكر جهات  .4

 

 م . 14/2/2010محاضر في كلية التربية للعلوم اإلنسانية منذ تاريخ التعين  .1

 تقديم محاضرات بمركز طرائق التدريس في إدارة الوقت لمنح صالحية التدريس . .2

 ه.اوالدكتورناقش عدد من الرسائل الجامعية الماجستير  .3

 

 

 

 

 

 

 الجاسم  أ.م. د. عبد العزيز خضر عباس                                                                    

 مستشار رئيس  الجامعة للعالقات العامة                                                                  

 ورئيس قسم التراث والحضارة بمركز الدراسات االستراتيجية                                                       

  جامعة األنبار                                                                                 

 07711119845ـــ  07801113124 الهاتف  النقال               

Dr.aljassem@Gmail.com  
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