
 
 
 
 
 
 

 
 ةالذاتی ةالسیر

 
 

 
 

       حازم وطن ھندي:    ـم ـــــــــاالســ

  ١٩٨١ : تاریخ المیـالد 

  متزوج الحالة الزوجیة :

     ربعةا دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الدیـــــــــــانة

 ریخ / تاریخ اسالميتا:     صــالتـخـص

 تدریسي:       ةــــــالوظیف

 مدرس دكتور الدرجة العلمیة :

 جامعة بغداد / كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة:    عنوان العمل

  العمل   : ھاتف

        ٠٧٧١١٣٤٣٤٠٠ :  الھاتف النقال

 hazim981@yahoo.com كتروني :البرید إالل

 hazim.wattan@ircodu.uobaghdad.edu.iq   :(الجامعة)كتروني البرید إالل

 .أوالً : المؤھالت العلمیة  

 
 التاریخ ة ـــالكلی الجامعة الدرجة العلمیة

 بكالوریوس
 

 ٢٠٠٧ كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة بغداد

 ٢٠١٠ كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة بغداد الماجستیر

 هالدكتورا
 

 ٢٠١٤ كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة بغداد

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 . ثانیاً : التدرج الوظیفي 

 

 ثالثاً : التدریس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة (المعھد / الكلیة)  الجھة ت

  - ٢٠٠٧ جامعة بغداد كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة 1

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
١    

٢    

٣    

٤    

٥    

٦    

٧    

٨    

٩   

 

 

 

 الى -الفترة من  الجھة الوظیفة ت

  - ٢٠٠٧ جامعة بغداد / كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة تدریسي ١

٢    



 
 
 
 
 
 

 
 :التي أشرف علیھا) الرسائل  ،االطاریح  (خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

١    

٢    

٣    

٤    

٥    

٦    

٧    

 

 

 التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  ھامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

( بحث / بوستر 

 حضور)

المؤتمر العلمي لكلیة التربیة  1
 ابن رشد

كلیة التربیة ابن رشد  ٢٠١٦
 للعلوم االنسانیة

  مشارك

المؤتمر الحسیني الرابع بین  2
كلیة التربیة ابن رشد والعتبة 

 العباسیة

كلیة التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

 مشارك

كلیة التربیة ابن رشد  ٢٠١٦ الثالثالمؤتمر النبوي  3
 للعلوم االنسانیة

 مشارك

المؤتمر الدولي الخاص  4
 بحقوق االنسان

كلیة التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

 مشارك

(العلوم  مؤتمر كلیة االداب 5
االنسانیة ودورھا في البناء 

 االجتماعي)

جامعة بغداد / كلیة  
 التربیة

 مشارك



 
 
 
 
 
 

 
العلمي الثامن جامعة الموتمر  6

دیالى / كلیة التربیة للعلوم 
 االنسانیة

جامعة دیالى / كلیة  
 التربیة للعلوم االنسانیة

 مشارك

 مشارك   مؤتمر حوار بغداد 7
 مؤتمر دیوان الوقف الشیعي ٨

 وكلیة التربیة ابن رشد
 مشارك  

كلیة التربیة ابن رشد    مؤتمر یوم اللغة العربیة ٩
 االنسانیةللعلوم 

 مشارك

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمیة  

 خارج الكلیة داخل الكلیة

 المؤتمر العلمي االول / وزارة الشباب دورات وحدة السالم وحقوق االنسان
مؤتمر اإلسالم وواقع المسلمین / وزارة  دورة االلیات الوطنیة لحمایة حقوق االنسان

 الشباب
 ٢٠٠دورة التأھیل التربوي ذي الرقم  المواطنةدورة االنتماء وروح 

 ١٧٤دورة اللغة العربیة ذي الرقم  )XLدورة (
 ٢٠١٥ملتقى التعلیم االلكتروني  
االقتصاد والنظام المصرفي  ندوة وجھات 

 ٢٠١٥في ظل العولمة 
 ٢٠٠٧دورة تأھیل طلبة الدراسات العلیا  
المؤتمر العلمي كلیة التربیة / الجامعة  

 المستنصریة
 

أو تطویر ثامنا: المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع  

 . التعلیم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

قطاعات الجیش ووسائلھ الحربیة في عصر  ١
 الدولة الفاطمیة

 ٢١٨مجلة األستاذ العدد 
 المجلد الثاني

٢٠١٦ 

یة والجغرافالبحوث التاریخیة  كیوك خان ٢
الكتاب الثالث جامعة دیالى / 

 كلیة التربیة

٢٠١٥ 



 
 
 
 
 
 

 
-٣٥٠النظام الضریبي في مصر الفاطمیة ( ٣

 ھـ) ٥٦٧
 ٢٠١٤ ٢١١مجلة األستاذ العدد 

 ٢٠١٤ ٢١١مجلة األستاذ العدد  النظام االروائي في مصر الفاطمیة ٤

المكانة التجاریة والبحریة لطرابلس الغرب  ٥
 في العصر الوسیط

 ٢٠٠٧ ٧٧مجلة االداب العدد 

التمدن اإلسالمي (المدینة المنورة نموذجاً)  ٦
دراسة في دوافع التأسیس وخصائصھا 

 العمرانیة والخططیة

 ٢٠٠٧ ٦٣مجلة األستاذ العدد 

 

 .الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة  :تاسعا 

ü  د یالماجستیر وخلوھا من تمجرئیس لجنة المسائلة  والعدالة لمتابعة االطاریح ورسائل

 حزب البعث المقبور

ü عضو لجنة دعم حزب البعث المقبور  

ü عضو لجنة المؤتمر العلمي في قسم التاریخ 

ü عضو اللجنة الثقافیة في قسم التاریخ 

ü عضو اللجنة العلمیة للمؤتمر الدولي الخاص بحقوق االنسان في كلیة التربیة 

ü  والتحقیقیة في كلیة التربیة ابن رشدعضو في العدید من اللجان اإلداریة 

 و شھادات التقدیر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شھادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدیر

 السنة الجھة المانحة

  رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدیر ١
  جھاز االشراف والتقدیم العلمي شكر وتقدیر ٢
  رشدعمید كلیة التربیة ابن  شكر وتقدیر ٣
  المجمع العلمي شكر وتقدیر ٤

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 



 
 
 
 
 
 

 
 سنة النشر أسم الكتاب ت

١   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

ü              

 

 

 

 

 

 

 


