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 ( CV ) السيرة الذاتية
  سم: حميد حسين علي حسن الباالني اال

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 

 كلية التربية للعلوم االنسانية -العمل : جامعة االنبار 
  :مساعد مدرس    الدرجة العلمية:             تاريخ حديث ومعاصر التخصص   
  :العنوان البريدي 
  :83080011011نقال 

     68868070770    

 يالبريد االكترون  :hha_802004@yahoo.com 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                       الخالديه-الرمادي-االنبارالدة : و ــمكان ال   
                                اعزب الحالة االجتماعية :        عراقي :جواز سفر      57/7/0176خ الوالدة :  ــتاري   

                                (اليوجد) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 5665-5660 العراق كلية التربية -االنبار البكالوريوس 

 5661 العراق كلية االداب -االنبار الماجستير 

    الدكتوراه
 
 :عنوان رسالة الماجستير    
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 1691-1691ملكة العربية السعودية السياسي في جامعة الدول العربية دور الم
 هعنوان أطروحة الدكتورا : 

 
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية
هيئه  عضو

 تدريسيه
 -كلية التربيه للعلوم االنسانيه

 5607 قسم التاريخ

  لحد االن

     
     

     
     
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ الثاني تاريخ البالد العربيه الحديث

 تاريخ الثالث تاريخ االعراق الحديث     
 تاريخ الثالث تاريخ اوربا 

 تاريخ الثالث تاريخ اسيا الحديث والمعاصر    
 تاريخ الرابع تاريخ ايران وتركيا المعاصر

 تاريخ الرابع تاريخ البالد العربية المعلصر    
 تاريخ  
 تاريخ  
 تاريخ  
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
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 التخصص             الفصل اسم المادة
   
   

   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  
 يوجدال

     
 .تقييم البحوث: 1
 
 . االهتمامات البحثية : 1

 
  التايخ الحديث والمعاصر

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

    

    
    

    

    

    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
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 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
الثورة الجزائرية في محاضر مجلس 

 1591-1590النواب اللبناني 
 -جلة كلية التربيه االساسيةم

 الجامعة المستنصرية
 1813 قبول نشر

موقف لبنان من محاولة اغتيال عبد  
تشرين االول  3م في الكريم قاس

1595 

االنبار للعلوم مجلة جامعة 
 االنسانية

 منشور
 مشترك

1813 

    
    
    
    

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم ليةعلى مستوى الك على مستوى الجامعة

  1 
 
 

 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 1885 مركز طرائق تدريس –جامعه االنبار  صالحية تدريس دورة
 1818 مركز الحاسوب –جامعه االنبار  ب الحاسو  دورة

كلية التربية للعلوم  –جامعه االنبار دورة التأهيل التربوي
 2119 االنسانية

   
   

 : معلومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 
 
 
 
 االهتمامات العامة. 2 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2116 العراق االنسانيةعميد كلية التربية للعلوم   وتقدير كتاب شكر

 2116 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية كتاب شكر وتقدير
 2116 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية كتاب شكر وتقدير
 -طالب المرحلة الثالثة قسم التاريخ كتاب شكر وتقدير

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 العراق

2119 

    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
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 المهارات العامة. 3

 
 

  
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب خضير سطم مكحول.د. .مأ  م.م.حميد حسين علي حسن سم :اال
 عميد الكلية  رئيس قسم التاريخ 

 

 نعم     كتابات عامة

 نعم     قراءات عامة

 نعم     أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 برامج نظم المعلومات –رد وو تطبيقات الحاسوب

 اللغة الكردية اللغــــات األجنبية

 كتابه ومطالعه الهــوايـــــــــــات


