السيرة الذاتية

CV

االسم  :الدكتور محمد داخل كريم السعدي .
المواليد 0771/ 7/ 8 :
اللقب العلمي  :استاذ مساعد .
المنصب الحالي  :رئيس قسم البعثات والعالقات الثقافية  /جامعة الحمدانية
العنوان الوظيفي  :جامعة الحمدانية  /كلية التربية  /قسم التاريخ .
تاريخ التعيين  0111/0/01 :م .
تاريخ الحصول على اللقب العلمي 0100/0 / 0 :

.

الشهادات :
بكالوريوس تاريخ  /جامعة الموصل  0771/م .
ماجستير تاريخ حديث  /جامعة الموصل  0777/م .
دكتوراه تاريخ معاصر  /جامعة الموصل  0112 /م .
االختصاص العام  :تاريخ سياسي معاصر .
االختصاص الدقيق  :ايران وخليج عربي معاصر .
البريد االليكتروني dr. Mohamedalsaadi @gmail.com
الجامعات التي عمل بها  :جامعة الموصل . 0117-0111
جامعة ذي قار . 0100 – 0118
جامعة الموصل .0102 – 0100
جامعة الحمدانية . --------- 0102

التدريس في الدراسات االولية منذ العام 0111م .
التدريس واالشراف ومناقشة الرسائل واالطاريح في الدراسات العليا منذ
العام .0101
المناصب والمهام :
 -0مرشح اصيل لمنصب مساعد رئيس جامعة الحمدانية للشؤون
العلمية 0101م .
 -0مرشح اصيل واجريت المقابلة في الوزارة لمنصب عميد كلية
التربية جامعة الحممدانية 0102م .
 -0مدير ادارة  0110 -0111م .
 -1رئيس اللجنة العلمية 0100 – 0118م .
 -5رئيس لجنة فحص الجودة 0100 – 0101م .
 – 2مدير وحدة الشؤون العلمية . 0100-0100
 -7رئيس قسم البعثات والعالقات الثقافية  0102م . -------
 -8عضوية اللجان االمتحانية للدراسة االولية . 0102 – 0118
 -7عضوية اللجان االمتحانية للدراسات العليا . 0100 – 0100
 -01مستشار مركز القاهرة االقليمي للتدريب والتحكيم  /جامعة الدول
العربية . ......0102
 -00عضو جمعية المؤرخين العراقية .
 -00عضو االتحاد الدولي للمؤرخين .
الكتب المنشورة :
 -0العراق ودول الجوار ( مشترك ) جامعة الموصل 0112

 -0حقوق االنسان ( مشترك) معهد السالم االمريكي  ،واشنطن ،
.0101
 -0المصالح الدولية في شمال العراق  ( . 0701-0801قيد النشر ).
 -1التوازن الدولي في الخليج العربي بعد االنسحاب البريطاني -0728
 ( 0777قيد النشر ) .

البحوث المنشورة :
 -0تشكيالت االنكشارية في والية الموصل  ,مجلة مركز دراسات
الموصل  ,جامعة الموصل 0111 ,م .
 -0طريق موصل – حلب التجاري في القرنين السابع عشر والثامن
عشر الميالديين  ,مجلة مركز دراسات الموصل  ,جامعة الموصل ,
0110م .
 -0النفوذ االجنبي في والية الموصل  ,اعمال ندوة الوطن العربي في
مواجهة التحديات  ,دار الشؤون الثقافية /بغداد  0110 ,م 1
 -1الموصل والقضية الفلسطينية  , 0778 – 0718مجلة مركز
دراسات الموصل  ,جامعة الموصل 0110 ,م .
 -5االنتخابات االيرانية وفوز احمدي نجاد  ,تحليالت اقليمية  ,مركز
الدراسات االقليمية  ,جامعة الموصل 0110 ,م .
 -2الشيعة في المملكة العربية السعودية  ,دراسة تاريخية  ,مجلة مركز
الدراسات االقليمية  ,جامعة الموصل 0111 ,م .
 -7اوزبكستان دراسة في تطوراتها السياسية وعالقاتها الخارجية ,
مجلة دراسات اقليمية  ,جامعة الموصل 0111 ,م (مشترك مع د.
شذى فيصل رشوالعبيدي).

 -8موقف العراق الشعبي من القضية الفلسطينية  ,اعمال مؤتمر القدس
الدولي الرابع  ,جامعة تكريت 0110 ,م
 -7سياسة ايران الخارجية ازاء العراق بعد االحتالل االمريكي  ,في :
كتاب  :العراق ودول الجوار  ,جامعة الموصل 0112 ,م .
الواليات المتحدة وتركيا واسرائيل  0772-0718م دراسة
-01
في تقاربهم السياسي  ,مجلة االستاذ  ,جامعة بغداد  ( 0101مشترك
مع د شذى فيصل رشوالعبيدي ) .
التوجهات االسرائيلية نحو العراق 0115-0758م  ,مجلة
-00
جامعة ذي قار (0100 ,مشترك مع ا.م.د.شذى فيصل رشو )
التوجهات التركية نحو الخليج العربي  , 0772-0721مجلة
-00
االستاذ  ,جامعة بغداد 1 0100
العرب في ايران دراسة تاريخية سياسية  ,مجلة االستاذ ,
-00
جامعة بغداد . 0101
المصالح البريطانية في الخليج العربي  , 0777-0715مجلة
-01
كلية االداب ,جامعة ذي قار .0101 ,
التبشير البروتستانتي في البصرة  ,0701-0720مجلة كلية
-05
االداب  ,جامعة ذي قار .0101,
التطور التاريخي لحقوق االنسان  ,ضمن اعمال مؤتمر
-02
حقوق االنسان  ,معهد السالم الدولي  ,بيروت 0117 ,م .
بواكير النفوذ الدولي في شمال العراق  ,اعمال المؤتمر
-07
العلمي الرابع لكلية التربية  /الجامعة المستنصرية 0100م .
االقباط ودورهم السياسي في مصر( مشترك مع د .اطالل
-08
سالم حنا )  ,منشور ضمن اعمال المؤتمر العالمي الثاني لجامعة
زاخو نيسان  0107 ,م .

البرلمانين العراقي واللبناني وموقفهم من اعالن الكيان
-07
الصهيوني في فلسطين 0718م  ,دراسة مقارنة ( مشترك مع د.
شذى فيصل العبيدي ) ,ضمن اعمال مؤتمر البرلمانات العربية
,بغداد ,ايار 0107م .

البحوث المنجزة غير المنشورة :
 -0الرؤية البريطانية للحرب العراقية – االيرانية 0788 – 0781م .
 -0الموقف االقليمي والدولي من االجتياح العراقي للكويت في
0771/8/0م من خالل الصحف البريطانية .
 -0دور بريطانيا في التحشيد الدولي ضد العراق في ازمة وحرب
الكويت 0770–0771م .
 -1االقباط ونشاطهم السياسي في مصر 0708 – 0822م ( مشترك
مع د .اطالل سالم حنا ) .
 -5تجربة التحديث والتغريب عند مصطفى كمال اتاتورك ورضا شاه
 ,دراسة مقارنة ( مشترك مع أ.م.د .شذى فيصل ) .
الندوات والمؤتمرات والمشاركات العلمية :
 -0ندوة الوطن العربي في مواجهة التحديات  ,دار الشؤون الثقافية ,
بغداد 0110م 1
 -0ندوة الموصل والقضية الفلسطينية  ,جامعة الموصل  ,بالتعاون مع
رابطة علماء العراق فرع نينوى 0110 ,م 1
 -0مؤتمر القدس السنوي الرابع  ,جامعة تكريت 0110 ,م 1

 -1المؤتمر العلمي السنوي الخامس  ,مركز الدراسات االقليمية ,
جامعة الموصل 0115م 1
 -5مؤتمر العراق ودول الجوار  ,مركز الدراسات االقليمية  ,جامعة
الموصل 0112 ,م .
 -2ندوة حقوق االنسان في التاريخ  ,كلية االداب  ,جامعة ذي قار ,
0101م 1
 -7المؤتمر العلمي الخامس لكلية االداب  ,جامعة ذي قار 0100م 1
 -8مؤتمر الغدير السنوي االول  ,مؤسسة شهيد المحراب  ,ذي قار
0100م 1
 -7مؤتمر الغدير السنوي الثاني  ,مؤسسة شهيد المحراب  ,ذي قار ,
1 0100
ندوة التشريعات القانونية في العراق القديم  ,كلية االداب ,
-01
جامعة ذي قار 0100م 1
المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية في الجامعة المستنصرية
-00
. 0100 ,
مؤتمر الدبلوماسية وحقوق االنسان  ،مركز القاهرة األقليمي
-00
للتدريب والتحكيم  ،تونس للفترة  -00-07ك0102 / 0
الدورات والمهارات :
 -0دورة تدريبية لتدريسيي جامعة الموصل  ,مركز طرائق التدريس ,
جامعة الموصل 0110/7/00 – 2/01 ,م .
 -0دورة تاهيلية بالحاسوب  ,مركز الحاسبة االلكتروني  ,جامعة
الموصل  0110/7/00 – 7/01 ,م .

 -0دورة التقنيات الحديثة في تدريس مادة حقوق االنسان  ,معهد السالم
الدولي ,واشنطن  ,مكتب بغداد  ,اربيل 0118/8/00-07م 1
 -1دورة فض النزاعات وبناء السالم  ,مؤسسة ايليف الدولية وجامعة
كولومبيا في نيويورك  ,مركز فض النزاعات الدولية ,اربيل -0
0118/8/0م 1
 -5دورة نشر ثقافة السالم وحقوق االنسان  ,منظمة االغاثة الدولية مع
جامعة كولومبيا  ,نيويورك  ,مركز فض النزاعات الدولية ,
السليمانية 1 0117/05/01
 -2دورة المنح وكتابة طلباتها  ,منظمة االغاثة الدولية  ,السليمانية
0117/1/00-01م 1
 -7دورة حقوق االنسان  ,معهد السالم الدولي  ,واشنطن ,بيروت ,
1 0117/08/07-05
 -8الدورة التدريبية االساسية في حقوق االنسان  ,وزارة حقوق االنسان
 ,جامعة ذي قار 0101/5/ 08-02 ,م 1
 -7دورة تطوير قدرات تدريسيي حقوق االنسان  ,جامعة ذي قار 0 ,
1 0100/0/01-1

كتب الشكر والتقدير :

جهة االصدار
--------------- -0وزير التعليم العالي
 -0مديرعام دارالشؤؤن الثقافية

رقم وتاريخ الكتاب
-------------------ب ت 0000/في.0115/00/00
بال في . 0110/5/01

 -0رئيس جامعة ذي قار

 8712/0/0في .0101/7/0

 -1رئيس جامعة ذي قار

 2700/51/7في .0100/2/01

 -5رئيس جامعة ذي قار

 00170/0/0في .0100/01/2

 -2رئيس جامعة ذي قار

 00111/0/0في .0100/01/00

 -7رئيس جامعة ذي قار

 7057/0/0في .0100/2/00

 -8رئيس جامعة ذي قار

 7577/0/0في .0100/2/01

 -7رئيس جامعة ذي قار

00820 /0/0في .0100/00/01

 -01رئيس جامعة ذي قار

 00750/0/0في .0100/01/05

 -00رئيس جامعة ذي قار

 0525/0/0في .0101/0/01

 -00عميد كلية التربية/الموصل  181/0/7في .0115/0/07
 -00عميد كلية الهندسة/ذي قار  00821/0في .0100/2/00
 -01عميد كلية االداب /ذي قار  888/0/0في .0118/2/05
 -05عميد كلية االداب /ذي قار

 0115/51/7في .0100/01/00

 -02عميد كلية التربية /ذي قار

01س 001/في .0100/2/01

 -07عميد كلية االداب /ذي قار

 0172/51/7في .0100/7/7

 -08عميد كلية االداب /ذي قار

 0517/51/7في .0101/00/01

 -07رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب العراقي
في .0102/0/0
812
(درجة وزير)
 -01وزير التعليم العالي
الشهادات التقديرية :

م و177/0

في .0102/5/8

 -0شهادة تقديرية من رئيس رابطة علماء العراق للمشاركة في
مهرجان االسراء االول  ,الموصل 0110 ,م .
 ------------ -0من رئيس جامعة تكريت للمشاركة في مؤتمر القدس
السنوس الدولي الرابع  ,جامعة تكريت 0110 ,م .
 ------------ -0من رئيس جامعة الموصل للمشاركة في المؤتمر
العلمي السنوي الخامس لمركز الدراسات االقليمية  ,جامعة الموصل
0112 ,م .
 ------------ -1من رئيس جامعة ذي قار للمشاركة في ندوة حقوق
االنسان في التاريخ  ,كلية االداب  ,جامعة ذي قار0101 ,م .
 ----------- -5من رئيس جامعة ذي قار للمشاركة في المؤتمر
العلمي الخامس لكلية االداب  ,جامعة ذي قار 0100 ,م.
 ----------- -2من رئيس جامعة ذي قار للمشاركة مؤتمر الغدير
السنوي االول  ,مؤسسة شهيد المحراب  ,ذي قار 0100 ,م .
 ----------- -7من رئيس جامعة ذي قار للمشاركة في مؤتمر الغدير
السنوي الثاني  ,مؤسسة شهيد المحراب  ,ذي قار 0100 ,م .
 ----------- -8من رئيس الجامعة المستنصرية للمشاركة في المؤتمر
العلمي الرابع لكلية التربية  ,الجامعة المستنصرية 0100 ,م .

