
 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 
 
 

         مجيد كامل حمزة:    ـم ـــــــــاالســ
    4791 : تاريخ الميـالد 

  متزوج :الحالة الزوجية 
 1: عدد االطفال 

  مسلم :   الديـــــــــــانة
        سياسيةالعلوم ال:      صــالتـخـص
   تدريسي:     ه ــــــالوظيف

       استاذ مساعد :العلميةالدرجة 
             جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة :    عنوان العمل

         59751290990:  الهاتف النقال
 majeedk.hamza@yahoo.com :كتروني البريد إالل

 
 

 .المؤهالت العلمية : أواًل  

 التاريخ  ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية
 بكالوريوس

 
 4777 اللغات بغداد

المعهد العالي للدراسات السياسية  المستنصرية الماجستير
 والدولية

2559 
 الدكتوراه

 
   

    أخرى
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 .التدرج الوظيفي : ثانيًا  

 

 .التدريس الجامعي : ثالثًا  
 الى -من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )الجهة   ت
مستمر  -2550 بغداد فنون الجميلةكلية ال 1

    2 بالخدمة
 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعًا  
 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
    تمرمس -2550 حقوق اإلنسان قسم التصميم 4
 مستمر -2550 الديمقراطية والحرية قسم التصميم 2
  2549 – 2559 حقوق االنسان  قسم التشكيلي 9
 مستمر -2545 العلمياصول البحث  قسم التصميم  1
  2541- 2545 االدارة والتنظيم قسم التصميم 0
0    
 
 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 مستمر  -2550 قسم التصميم \كلية الفنون الجميلة  تدريسي 4

2    



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمية :  خامسا 
 خارج الكلية داخل الكلية

 قاعة مدارات  عرض فن التصميم وحقوق االنسانم
  

 
 لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير المشروعات البحثية فى مجال التخصص: سادسا 

 .التعليم 
 السنة النشر محل أسم البحث ت
العامل االسرائيلي في العالقات المغربية  4

 االسبانية
مجلة مركز الدراسات 

مركز  \الفلسطينية 
فلسطينية الدراسات ال

جامعة بغداد  العدد \
42 

 
 

كانون االول 
\2545  

 المغربية االمريكية مابعد الحاديالعالقات  2
وافاقها  2554عشر من ايلول العام 

 المستقبلية

مجلة المستنصرية 
ت العربية للدراسا

مركز  \والدولية 
 \المستنصرية للدراسات 
 \الجامعة المستنصرية 

 90العدد 

كانون االول 
\2544 

االثر الداخلي والخارجي على العالقات  9
 المغربية االيرانية

مجلة كلية التربية 
كلية التربية  \االساسية 
الجامعة  \االساسية 

العدد  \المستنصرية 
97 

2540 

المتغيرات الحاكمة للعالقات المغربية  1
 االيرانية

 \مجلة دراسات دولية 
مركز الدراسات 

 \االستراتيجية والدولية 
العدد  \جامعة بغداد 

01- 00 

 –كانون الثاني 
 2540نيسان 



 

 

 

 

 

 

 

مرتكزات السياسة الخارجية المغربية في  0
 افريقيا جنوب الصحراء

المجلة السياسية 
كلية العلوم  \والدولية 

الجامعة  \السياسية 
العدد  \المستنصرية 

94-92 

2540 

التغيرات في البلدان العربية واثره على  0
 ربية االسرائيلية العالقات المغ

المجلة السياسية 
كلية العلوم  \والدولية 

الجامعة  \السياسية 
 \المستنصرية 

2540 

 -4700العالقات المغربية االيرانية  9
2557 

سياسية مجلة دراسات 
بيت  \واستراتيجية 

 بغداد  \الحكمة 

 

 
 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : سابعا 

 لعراقييننقابة الفنانين ا     
  جمعية الخطاطين العراقيين 
 جمعية الصحافة العراقية 
 جمعية المترجمين العراقيين 

 
 

 .و شهادات التقدير الجوائز كتب الشكر ، : اً ثامن 
الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير
 السنة الجهة المانحة

كلية العلوم /جامعة النهرين كتاب شكر 4
 السياسية

2559 
مركز التطوير والتعليم /جامعة بغداد ب شكركتا 2

 المستمر
2559 

 2559 رئاسة جامعة بغداد شهادة تقديرية  9



 

 

 

 

 

 

 

 2557 كلية الفنون الجميلة \جامعة بغداد  كتاب شكر و تقدير 1
 2544 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير ومنح قدم شهر  0

ي المعهد التقن \هيئة التعليم التقني  كتاب شكر  0
 النجف -

2542 

كلية العلوم  \جامعة النهرين  شكر و تقدير كتاب  9
 السياسية

2541 

 
 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: تاسعا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
 2545 صراع ام تعاون: العالقات المغربية االسبانية  4
2   
 

 .ات ــاللغ: عاشرا 
 العربية             
 االسبانية 
  االنكليزية    

 

  


