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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيــــــرة الذاتيـــــة

 

  .  : د.محمد رشيد عبود الراوي االسم

 . 6591:  العراق ـ االنبار  مكان وتاريخ الميالد

 . : متزوج وله أربعة أوالد الحالة االجتماعية

 . تاريخ حديث ومعاصر : التخصص

 : تاريخ العرب السياسي المعاصر .التخصص الدقيق 

 أستاذ مساعد . المرتبة العلمية :

  00509595406061 -  005144500440606رقم الموبايل :   

   mohammedalrawe@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 . 6541/ جامعة الموصل ـ كلية اآلداب  بكالوريوس تاريخ : العلميالتحصيل 

 . 6519 / جامعة بغداد ـ كلية اآلداب ماجستير تاريخ

/ جامعة بغداد ـ كلية دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 .6559 اآلداب

  : الخبرة العلمية واألكاديمية

في مادة الحضارة العربية للصفوف األولى في كلية  محاضراعمل  6519ـ  6510ـ 

 اآلداب ـ الجامعة المستنصرية .

في هيئة المعاهد الفنية / معهد االدارة ـ  مدرسا مساعداعين  6515ـ  6511ـ 

 الرصافة قسم الوثائق، قام بتدريس مادة الحضارة العربية ومادة المراجع التاريخية .  

عمل في المعهد الفني المنصور ـ قسم المكتبات ، ودرس مادة  6559ـ  6515ـ 

 الحضارة العربية ومادة المراجع التاريخية .  

وعمل في لجنة االشراف  اتحاد المؤرخين العربللعمل في  انتدب 6511ـ  6511ـ 

على تحرير مجلة المؤرخ العربي ، كما عمل مديرا لدائرة المؤرخين داخل الوطن 

 تحاد .العربي في اال
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في اتحاد المؤرخين  دليل المناهج القسام التاريخ للجامعات العربيةفي اعداد  ساهمـ 

دليل مواضيع االطروحات والرسائل الجامعية في في اعداد  ساهمالعرب ، كما 

 في الجامعات العراقية . أقسام التاريخ

ناصرـ  في كلية اآلداب / جامعة التحدي ثم جامعة تدريسياعمل  0006ـ  6559ـ 

 مصراته / الجماهيرية العربية الليبية وقام بتدريس المواد التالية :

 تاريخ األمريكيتين .  -1

 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر .  -2

 تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر .  -3

 تاريخ العرب الحديث .  -4

 علم التاريخ ومنهج البحث التاريخي .  -5

 . واطاريح الدكتوراه  ررسائل الماجستيأعداد كبيرة من  اشرف وناقشـ 

مادة الحضارات والمدن األثرية في مركز السياحة والمهن  درس 6551ـ  6554ـ 

 الفندقية ـ مصراته  .

استاذ مساعد في قسم التاريخ / كلية التربية للبنات ـ جامعة  عمل 0005-0065 -

 تدريس مواد التاريخ الحديث المعاصر.. االنبار

حاليا منصب رئيس قسم الدراسات المحلية واالقليمية  يشغلحتى االن.  2113منذ  -

في مركز الدراسات االستراتيجية /جامعة االنبار، اضافة الى تدريسه مواد التأريخ 

 الحديث في افسام التاريخ في كليات الجامعة .

 النشاطات المهنية

 ـ عضو الجمعية التاريخية العراقية .1

 ـ عضو اتحاد المؤرخين العرب .2

 عضو نقابة المعلمين العراقيين .ـ 3

 ـ عضو الجمعية التاريخية في مدينة مصراته ، ليبيا .4

 ـ عضو هيئة الدفاع عن الحق العراقي .5

 رئيس فريق عمل ازمة النزوح واثرها على مجتمع االنبار. -6
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 عضو لجنة النضام الداخلي للجمعية التاريخية في جامعة االنبار. -7

 سات االستراتيجية في جامعة االنبار.عضو مجلس ادارة مركز الدرا -8

  البحوث المنشورة

( ، مجلة دراسات تاريخية/جامعة 1568ـ  1558العالقات العراقية الفرنسية ) -1

 .1551محمد الخامس ،الرباط ـ المغرب 

الصراع الدولي على سوريا في خمسينيات القرن العشرين ، مجلة الرباط االمامي   -2

 .1558، جامعة خليج سرت ، ليبيا 

المشاريع واألحالف الغربية وانعكاساتها على الوضع السياسي في سوريا ، مجلة  -3

 .1555الرباط األمامي ، جامعة خليج سرت ، ليبيا 

جامعة ( ، مجلة 1563ـ  1561العالقات السورية المصرية في أعقاب االنفصال ) -4

 .2117في ايلول  3االنبار للعلوم االنسانية، غدد 

( ، مجلة الرباط 1561ـ  1558الوحدة المصرية السورية )أسباب ودوافع فشل  -5

 .2111األمامي ، جامعة خليج سرت ، ليبيا 

"، مجلة دراسات في  1551العملية الدستورية في سوريا " قراءة في دستور  -6

 ، بغداد . 2115نيسان  12التاريخ واآلثار ، عدد 

التاريخ ( ، مجلة دراسة )توجه جديد في كتابة الرسائل الجامعية في تخصصات  -7

 . 1587المؤرخ العربي 

ـ قضية استقالل تونس في تقارير الدبلوماسيين العراقيين في باريس، مجلة العلوم 8

 . 2115االنسانية في جامعة االنبار العدد الثالث ايلول 

ـ قضية استقالل الجزائر في تقارير الدبلوماسيين العراقيين في باريس ، مجلة العلوم 5

 .2115في جامعة االنبار  العدد االول اذار  االنسانية

 دراسات نشور في مجلة (، م2115-1525تطور الحياة الدستورية في العراق ) -11

 . 2117في  6، عدد االثارالتراث و التاريخ وفي 

 . قيد النشر 1548 حتى عام  االنباراالقلية اليهودية في  -11

موقف الواليات المتحدة من المسعى التركي لألنضمام لألتحاد األوربي، مقبول  -12

 للنشر في مجلة المؤرخين العرب.

القضاء في حلب في العهد العثماني، مجلة جامعة غازي عنتاب للعلوم  -13

 .2117االجتماعية، العدد االول في 
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 ات الدولية، قيد النشر.العالقات االثيوبية االسرائلية و انعكاسها على العالق -14

موقف االحزاب السياسية التركية من المساعي التركية لألنضمام لألتحاد  -15

 األوربي، قيد النشر. 

 المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية 

 . 1585ـ مؤتمر وزارة الثقافة واإلعالم في فندق المنصور ميليا ، بغداد 1

 . 1551في الرباط ، المغرب  ـ مؤتمر الجمعية التاريخية المغربية2

ـ المشاركة في المواسم التاريخية لكلية اآلداب ـ جامعة مصراته بالتعاون مع 3

 / ليبيا . 1555، 1558، 1557، 1556الجمعية التاريخية لألعوام 

 ، طرابلس ، ليبيا . 2111، 1558، 1557ـ مؤتمر ناصر االممي 4

مية والديمقراطية حول العملية الدستورية ـ المشاركة في مؤتمر المعهد العراقي للتن5

 . 2115الجديدة في العراق والمنعقد في فندق بابل ، بغداد 

ـ إلقاء محاضرة في الموسم الثقافي لقسم التاريخ لطلبة وأساتذة كلية التربية للبنات 6

بعنوان )الدستور العراقي الجديد ومقارنته مع الدساتير العراقية والعربية( ، 

 . 2118نبار جامعة اال

، في جامعة  2113-12-11ندوة التصنيع و التنمية في حوض اعالي الفرات،  -8

 االنبار.

ندوة االنبار بعد التحرير و تحديات المستقبل، مركز الدراسات االسترايجية /  -5

 جامعة االنبار.

، مركز  11/2115دوة ازمة النزوح و التهجير ) تجربة جامعة االنبار( ، ن -11

 راتيجية / جامعة االنبار.الدراسات االست

)قانون انتخابي امثل لألستحقاقات االنتخابية القادمة نحو حكم رشيد(، ندوة   -11

 ، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية/ بغداد.27/11/2117

، مركز الدراسات 26/12/2117ندوة ) الحفاظ على امن و استقرار االنبار(،   -12

 االستراتيجية / جامعة االنبار.

 والتقدير  الشكر

ـ شكر وتقدير من األمين العام التحاد المؤرخين العرب حول الجهود المبذولة لخدمة 1

 .1586االتحاد 

ـ شكر وتقدير من األمين العام المساعد التحاد المؤرخين العرب للنشاط العلمي 2

 .1587والثقافي في االتحاد 
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 . 1588، 1587األعوام  ـ كتابي شكر وتقدير من عميد معهد اإلدارة ـ رصافة في 3

ـ شهادة تكريم من الجمعية التاريخية في مدينة مصراته للمساهمة في إرساء قواعد 4

 . 1556الجمعية التاريخية ونشاطاتها 

ـ شهادة شكر وتقدير من السيد رئيس قسم التاريخ كلية اآلداب، جامعة مصراته، ليبيا 5

1557. 

يم والبحث العلمي للمساهمة في النشاط الثقافي ـ شهادة تكريم من اللجنة الشعبية للتعل6

 . 1558والعلمي في كلية اآلداب، جامعة مصراته ، ليبيا 

شهادتي شكر وتقدير من رئيس جامعة االنبار لدوره في تأسيس و أنشطة مركز  -7

 . 2113الدراسات االستراتيجية ، العراق 

ندوة التصنيع والتنمية،  شكر و تقدير من رئيس جامعة االنبار عن المشاركة في -8

 .11/12/2113العراق 

شكر وتقدير من رئيس جامعة االنبار للمشاركة في ندوة االنبار بعد التحرير،  -5

 .26/11/2117العراق  

 

  


