
 السٌرة الذاتٌة

 حٌدر حمٌد رشٌد االسم:

 01/9/0951 تارٌخ المٌالد:

 متزوج الحالة الزوجٌة:

 1 عدد االوالد:

 مسلم الدٌانة:

  / تارٌخ العراق المعاصر تارٌخ معاصر التخصص:

 استاذ مساعد الوظٌفة:

 استاذ مساعد الدرجة العلمٌة:

 كلٌة التربٌة للبنات عنوان العمل:

  هاتف العمل:

 12911220930 الهاتف النقال:

 haider.hameed1962@gmail.com البرٌد االلكترونً:

 : المؤهالت العلمٌة.اوالا 

 التارٌخ الكلٌة الجامعة الدرجة العلمٌة ت

 29/5/0990 التربٌة ابن رشد بغداد بكلورٌوس 0

 2/1/1110 التربٌة ابن رشد بغداد الماجستٌر 1

 09/0/1112 التربٌة ابن رشد بغداد الدكتوراه 2

 

 : التدرج الوظٌفً.ثانٌاا 

 الى -الفترة من الجهة الوظٌفة ت

 1115/1112 كلٌة التربٌة للبنات مدرس مساعد 0

 1112/1100 كلٌة التربٌة للبنات مدرس 1

 حتى االن 1100 للبنات كلٌة التربٌة استاذ مساعد 2

 

 

 

 

 



 : التدرٌس الجامعً.ثالثاا 

 الى -الفترة من الجامعة الجهة _المعهد/الكلٌة ت

 حتى االن 1115 بغداد كلٌة التربٌة للبنات 0

 

 : المقررات االلدراسٌة التً قمت بتدرٌسها.رابعاا 

 السنة المادة القسم ت

 1105-1112 تارٌخ العراق المعاصر/دراسات اولٌة تارٌخ 0

 1103-1102 /دراسات اولٌةتارٌخ بغداد تارٌخ 1

 1105-1100 تارٌخ العراق المعاصر/دراسات علٌا/ماجستٌر تارٌخ 2

دراسات فً تارٌخ العراق فً العهد العثمانً/دراسات  تارٌخ 3
 علٌا/ماجستٌر

1100-1105 

 1103-1102 دراسات فً تارٌخ العراق االجتماعً /دراسات علٌا/دكتوراه تارٌخ 4

 1105-1100 الفكر السٌاسً للعراق المعاصر تارٌخ 5

 

 : )االطارٌح, الرسائل( التً اشرف علٌها:خامساا 

 السنة القسم اسم االطروحة او الرسالة ت

 1102 التارٌخ 0940-0910التعلٌم النسوي فً العراق 0

 1104 التارٌخ 0903-0059الحٌاة االجتماعٌة فً مدٌنة كربالء  1

 1104 التارٌخ 0950-0940وزارة االصالح الزراعً فً العراق  2

 1105 التارٌخ 0941اسقاط الجنسٌة عن ٌهود العراق  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : المؤتمرات والندوات العلمٌة التً شارك فٌها.سادساا 

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

المؤتمر العلمً الدولً االول  0
 بنات لكلٌة التربٌة

 جامعة بغداد 1100
كلٌة التربٌة 

 للبنات

 حضور

ندوة حول السبل الكفٌلة  1
للنهوض بمنهج البحث 

 التارٌخً

جامعة  1101
بغداد/كلٌة 
التربٌة 

للبنات/قسم 
 التارٌخ

 حضور

ندوة بعنوان ) من تراثنا  2
االسالمً نستلهم الدروس 
والعبر فً بناء نظام اداري 

 سلٌم(

جامعة  1101
بغداد/كلٌة 
التربٌة 

للبنات/قسم 
 التارٌخ

 حضور

الندوة العلمٌة لحماٌة التراث  3
 الطبٌعً فً العراق

مركز وبحوث  1101
 التارٌخ الطبٌعً

ممثل رئٌس 
 الجامعة

كلٌة التربٌة  1102 تاسٌس الجٌش العراقً 4
للبنات قسم 

 التارٌخ

 رئٌس الجلسة

المؤتمر العلمً االول للمزارات  5
 الشٌعٌة

مقرر احدى  النجف االشرف 1103
 الجلسات

المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة  2
 التربٌة للبنات

جامعة  1104
بغداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات

 حضور

ندوة مركز التطوٌر والتعلٌم  0
المستمر اتجاهات وتطبٌقات 

حدٌثة فً طرائق التدرٌس فً 
 الجامعات العراقٌة

مركز التطوٌر  1103
 المستمروالتعلٌم 

 حضور

كلٌة التربٌة  1105 حلقة نقاشٌة  9
 للبنات

 بحث

 

 

 

 

 

 



 : االنشطة العلمٌة االخرى.سابعاا 

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة ت

 لجان وزارٌة/افتتاح دراسات علٌا لجان مناقشة رسائل الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه 0

لمشروع اللجنة العلٌا فً الجامعة  لجان مناقشة بحوث التخرج 1
 بغداد عاصمة الثقافة

لجنة فً وزارة الصحة لتوثٌق  االشراف على بحوث التخرج 2
 تراث الوزارة

  تقوٌم علمً لرسائل الماجستٌر والدكتوراه 3

  تقوٌم علمً لبحوث الترقٌة 4

  مشاهدة وتطبٌق طلبة المرحلة الرابعة 5

  عضو اللجنة العلمٌة فً القسم 2

  ثقافٌةاقامة معارض  0

 

 : المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطور التعلٌم.ثامناا 

 السنة محل النشر اسم البحث ت

عبد الكرٌم االزري والدعوة لالصالح  0
 االجتماعً

 1110 20مجلة االستاذ العدد 

واالثار العدد مجلة دراسات فً التارٌخ  معتقالت الفاو والعمارة وسجن ابو غرٌب 1
03 

1119 

لجنة تطهٌر الجهاز الحكومً فً وزارة  2
 دراسة وثائقٌة0951-0940المعارف 

 1101 019مجلة االستاذ العدد 

مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار العدد  0923مدٌنة الطب نئأتها وتطورها حتى عام  3
21 

1101 

القوات البرٌطانٌة وتدابٌرها للحد  إجراءات 4
-0930ً المالرٌا فً صفوفها من تفش

0932 

 15مجلة كلٌة التربٌة للبنات المجلد 
 3العدد 

1104 

العراق وموسسة روك فلر لالعمال الخٌرٌة  5
0919-0933 

 12مجلة كلٌة التربٌة للبنات المجلد 
 0العدد

1105 

 

 

 

 : عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة.تاسعاا 

 عضو االتحاد الدولً للمؤرخٌن *

 عضو اتحاد كتاب االنترنت*

 



 : كتب الشكر, الجوائز, شهادات التقدٌر.عاشراا 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة او الشهادة ت

 1101 رئٌس الجمهورٌة شكر وتقدٌر 0

 1101 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات شكر وتقدٌر 1

 1100 التربٌة للبناتعمٌد كلٌة  شكر وتقدٌر 2

 1101 السٌد رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر 3

 1101 مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة شكر وتقدٌر 4

 1102 معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً شكر على اهداء 5

 1102 مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة شكر وتقدٌر 2

 1102 البصرة عمٌد كلٌة االداب شكر وتقدٌر 0

 1103 السٌد رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر 9

 1103 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات شكر وتقدٌر 01

 1103 مدٌر عام دائرة البحث والتطوٌر شكر وتقدٌر 00

 1103 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات شكر وتقدٌر 01

 1103 معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً شكر وتقدٌر 02

 1104 السٌد رئٌس الجامعة مباركة وتثمٌن جهود 03

 1102 مهرجان لقاء االشقاء العاشر شهادة تقدٌرٌة 04

 1103 مهرجان لقاء االشقاء الحادي عشر شهادة تقدٌرٌة 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حادي عشر: الكتب المؤلفة او المترجمة.

 1101دمشق  0940-0934االوضاع الصحٌة فً العراق  -0

 1101تارٌخ العراق المعاصر دمشق خفاٌا من  -1

 

 

 ثانً عشر: اللغات.

 اللغة العربٌة -0

 اللغة االنكلٌزٌة -1

 

 

 

 

 

 

 

                أ.م.د. حٌدر حمٌد رشٌد

         /    / 

 

 

 

 

 رئٌس قسم التارٌخ                                              

 ا.د. عبد الكرٌم عز الدٌن

          /    / 

 عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات   

 ا.م.د. شروق كاظم سلمان   

                 /   /  


