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 والشهرة : راغب صالح العلي الحسين االسم

 م 1957محل وتاريخ الوالدة : دير الزور 

 المؤهالت العلمية
 م . 1981والعلوم االنسانية / جامعة دمشق/  اآلدابكلية  –قسم التاريخ  – اآلدابإجازة في 

 . 1990روستوك ( المانيا وربا الحديث والمعاصر , جامعة فيلهم بيك ) يخ أاختصاص تار –دكتوراه فلسفة 

 التسلسل الوظيفي والمهام االدارية
 م . 1996-1990جامعة دمشق  –والعلوم االنسانية  اآلدابكلية  –مدرس في قسم التاريخ 

 م . 1998 – 1996جامعة دمشق  –والعلوم االنسانية  اآلدابكلية   -استاذ مساعد في قسم التاريخ 

 م .  1999جامعة صنعاء  –المحويت  –رئيس قسم التاريخ في كلية التربية 

 م . 2003 – 2001جامعة صنعاء  –ارحب  –نائب العميد للشؤون االكاديمية في كلية التربية 

 م . 2006- 2003المملكة العربية السعودية  -مشارك في كلية التربية للبنات الخرج استاذ 

 م . 2007جامعة الفرات  –كلية اآلداب والعلوم االنسانية بدير الزور  –استاذ في قسم التاريخ 

 م . 2007جامعة الفرات  –والعلوم االنسانية  بدير الزور  اآلدابكلية  –رئيس قسم التاريخ 

 م . 2009 – 2007جامعة الفرات  –بدير الزور   والعلوم االنسانية للشؤون العلمية اآلدابب عميد كلية نائ

 م . 2011- 2009 –جامعة الفرات  –والعلوم االنسانية بدير الزور  اآلدابعميد كلية 

 م. 2013-2011جامعة الفرات  –نسانية بالرقة والعلوم اال اآلدابعميد كلية 

 م. 2015-2013جامعة الفرات  – بدير الزورنسانية كلية اآلداب والعلوم االعميد 

 م. 2017 -2015نائب رئيس جامعة الفرات لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا 

 وحتى تاريخه . 2017تشرين الثاني  8رئيس جامعة الفرات من 

 البحوث المنشورة
 الثانية . ناء الحرب العالمية العربية عشية وأثلمحور في البالد السياسة الدعائية لدول ا

 ظاهرة الرهان في المملكة المتوكلية اليمنية .

 م . 1932معالم الموقف البريطاني من قيام الدولة السعودية المعاصرة حتى عام 

 1809 – 1795هـ /  1224 – 1210بعض معالم دمشق االجتماعية في اواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميالديين 

 م . 2011م , مجلة دراسات تاريخية 

 البحوث المنشورة في الموسوعة العربية الكبرى
 المانيا تاريخيا  

 وربا تاريخيا  أ

 بسمارك

 بالمرستون

 هولندا

 هيغنوت

 نابليون الثالث

 نورنبرغ

 الكتب المنشورة
 م . 1996 -1995المعاصر , منشورات جامعة دمشق  اوربتاريخ أ

 م . 1996 -1995تاريخ الواليات المتحدة االمريكية , منشورات جامعة دمشق 

 م . 1997 – 1996دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر , منشورات جامعة دمشق 

 م . 1998 – 1997وربا في العصر الحديث , منشورات جامعة دمشق دراسات في تاريخ أ

 م. 2003وربي الحديث ) عصر النهضة االوربية ( صنعاء معالم التاريخ األ

 م. 2011 – 2010دراسات في التاريخ االوربي المعاصر , جامعة الفرات 

 المهام الحزبية
 م. 1981-1980أمين رابطة الشهيد احمد هويدي عام 

 م 1984 – 1981نائب امين فرع اتحاد شبيبة الثورة عام 

 م. 1985 – 1982عضو مجلس مدينة دير الزور عام 

 امين فرقة في منظمة الحزب بألمانيا 
 


