بسم اهلل الرمحن الرحيم

السيرة الذاتية والعلمية :
 .1االسم  :د .شاكر حسين دمدوم الشطري .
 .2التولد  :ذي قار /الشطرة .1611 /
 .3الحالة االجتماعية  :متزوج .
 .4البريد اإللكتروني shakerdamdoom@yahoo.com
 .5تاريخ التعييي يي جامعي ذي قيار :كليي اداا  -قسي التيرريخ .بموجب األمبر
الجببام ي المببرقم  0175/9/7المببخر ي ي  7552 /9 /71بنيياًا ع ىل ي األمببر
الوزاري المرقم  26212والمخر في .2661 /6/12
 .1حاصل على شهادة الماجستير من جام بة بدبداد  /كليبة اددا  2661 /بموجب
األمر الجام ي المرقم  1766والمخر في  . 2661/4/1عنوان الرسبالة ((
الشطرة في أواخر العهد العثماني . ))1111 -1881
 .7حاصبببل علبببى شبببهادة البببدكتوراغ مبببن جام بببة بدبببداد  /كليبببة اددا .2612 /
بموج األمر الجام ي المرقم  1325/47والمبخر فبي .2612/12/1عنبوان
األطروحة (( السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية .))1111 -1881
 .2حصل على لق مدرس بتاريخ  2612/12/12بموج األمر الجام ي المرقم
 4247/54/7والمخر في 2612/12/12
 .6عضو لجنة استالم األعمال المنجزة في كلية اددا  /جام ة ذي قار .
 .16عضو لجنة المتاب ة والتنسيق في كلية اددا  /جام ة ذي قار .
 .11عمل في مجلة آدا ذي قار ال لميبة المحكمبة التبي دصبدركا كليبة اددا /
جام ة ذي قار كمشرفا ً على طباعتها .
 .12عمببل باللجببان المتفرعببة مببن القسببم( :اللجنببة اإلمتحانيببة  ،اللجنببة الاقافيببة ،
اللجنة ال لمية).
 .13عضو جم ية المخرخين وادثاريين في ال راق .
 .14عضو نقابة الم لمين ال راقيين.
 .15ساكم في م ظم مخدمرات الكلية وندوادها ال لمية .
 .11محاضر في الندوات التي يقيمها اإلشراف التربوي في الشطرة .
 .17محاضر في البيت الاقافي ال راقي في الشطرة .
 .12ددريسببي لمببادة دبباريخ ال ببراق الحببدي فببي قسببم التبباريخ – كليببة اددا –
جام ة ذي قار .
 .16له ال ديد من المشباركات فبي المبخدمرات والنبدوات ال لميبة التبي عقبدت فبي
الجام ات ال راقية .
 .26شببارف فببي الجلسببة الاالاببة لمهرجببان مصببطفى جمببال الببدين السببنوي الراب ب
بالت اون م جام ة ذي قار  /كلية اددا بتاريخ . 2613/3/15
 .21سبباكم فببي الم ببرا الوثببا قي األول البب ي أقامتببه مخسسببة شببهدا ذي قببار
وبالتنسيق م كلية اددا  /قسم التاريخ بتاريخ . 2613 /5/22

 .22مببديرا ً لوحببدة التطببوير والت لببيم المسببتمر فببي كليببة اددا  /جام ببة ذي قببار
بموج األمر اإلداري المرقم  1643/54/7المخر في . 2613 /6/23
 .23عضو الهيكلية اإلدارية الستحداث كلية التربية للبنات في جام ة ذي قار في
مدينببة الشببطرة بموج ب األمببر الجببام ي المببرقم  7373/54/7والمببخر فببي
. 2614/1/2
 .24عضببو اردببباط ومماببل عببن جام ببة ذي قببار مب بيببت الحكمببة بموجب األمببر
اإلداري المرقم  11711/54/7والمخر في . 2614/6/15

أهم البحوث المنشورة :
 .1التنقيبات األجنبية في الشطرة خالل ال هد ال اماني .
 .2اإلدارة البريطانية في سوق الشيو . 1612 -1615
 .3ال راق في ظل حكم مدحة باشا (. )1272-1216

البحوث المنجزة :
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.7
.2
.6

موق ال شبا ر ال راقيبة فبي المصبادر البريطانيبة خبالل ال هبد ال امباني  .عبدد
خبباب بحبح باث المببخدمر ال لمببي الببدولي السببادس لكليببة التربيببة جام ببة واس ب
للمدة من  11 – 16نيسان .2613ب.342-332
الشيخ عبد السالم البارزاني ودورغ السياسي في ال راق (. )1614 -1662
اإلدارة البريطانية في الشطرة .1626 -1612
موقف أكالي المنتفق من عرش ال راق عام .1621
نامق باشا ودورغ ال سكري والسياسي في داريخ ال راق الحدي .
الدور التاريخي للسريان في المنتفق عا لة سركيس إنموذجا ً.
الدور السياسي للقنصل البريطاني وارنكتون في ايالة طرابلس الدر .
دور عشا ر المنتفق في مواجهة االحتالل البريطاني لل راق . 1612 -1614
التنقيببببات األجنبيبببة دثبببار ذي قبببار خبببالل القبببرن التاسببب عشبببر وبدايبببة القبببرن
ال شرين .

التقويم العلمي :
بحوث المجالت
الرسائل الجامعية

دقبويم بحب مقبدم مبن مجلبة آدا ذي قبار دحبت عنبوان
( موقف نوا لوا المنتفك مبن القضبايا االقتصبادية فبي
ال راق) .
دقويم رسالة ماجسبتير مبن كليبة التربيبة لل لبوم اإلنسبانية
في جام ة ذي قار دحت عنوان (الواق الصحي في لوا
الناصرية . )1612 -1652

المؤتمرات والندوات العلمية:
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.7
.2

المببخدمر ال ب ي عقببد فببي جام ببة ذي قببار دحببت عنببوان (ذي قببار بببين التببراث
والم اصرة ) للفترة من  12 -17كانون الااني . 2667
الندوة الاقافية التي أقامها المنتدى الاقافي الحر في ذي قار خالل شهر مبايس
. 2662
المببخدمر ال ب ي عقببد فببي جام ببة ذي قببار دحببت عنببوان (إبببراكيم الخليببل نبببوة
وداريخ وحضارة) للفترة من  23 -22دشرين األول . 2662
الندوة ال لمية المقامة في كلية اددا  /جام ة ذي قار بتاريخ .2616/4/ 22
النبببدوة ال لميبببة األولبببى التبببي أقامهبببا مركبببز ذي قبببار للدراسبببات التحريخيبببة
وادثاريبة دحبت عنبوان (آثبار ذي قبار ببين الواقب والطمبو ) فبي / 3/26
. 2611
المخدمر ال لمي الدولي السبادس الب ي أقامتبه كليبة التربيبة فبي جام بة واسب
بتاريخ . 2613/4/11 -16
المببببخدمر ال لمببببي الببببدولي لكليببببة اددا  /جام ببببة الكوفببببة للمببببدة مببببن -24
. 2613/4/25
المببخدمر السببنوي البب ي أقامببه قسببم الدراسببات التاريخيببة فببي بيببت الحكمببة
بالت اون م كلية اددا  /جام ة ذي قار للمدة من .2613 /12 / 5 -4

كتب الشكر والشهادات التقديرية:
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.7
.2

ش بكر ودقببدير مببن ر ببيس الجام ببة بموج ب األمببر الجببام ي المببرقم 1626/1/1
بتاريخ . 2667/2/21
شببكر ودقببدير مببن ر ببيس الجام ببة بموج ب األمببر الجببام ي المببرقم 3536/1/1
بتاريخ . 2662/5/22
شكر ودقدير مبن ر بيس الجام بة بموجب األمبر الجبام ي المبرقم 7456/54/7
بتاريخ . 2662/16/23
شببكر ودقببدير مببن ر ببيس الجام ببة بموج ب األمببر الجببام ي المببرقم 2741/1/1
بتاريخ . 2616/6/1
شببكر ودقببدير مببن ر ببيس الجام ببة بموج ب األمببر الجببام ي المببرقم 4477/1/1
بتاريخ . 2611/4/17
شهادة دقديرية في الدورة التحكيلية التربوية التبي أقامتهبا شب بة التطبوير والت لبيم
المستمر في ر اسة جام ة ذي قار للفترة من . 2613/3/12 - 3
شبببهادة دحكيليبببة دربويبببة بموجببب األمبببر اإلداري المبببرقم  4652/54/7بتببباريخ
. 2613/4/2
شبببببهادة دورة الترقيبببببات ال لميبببببة بموجببببب األمبببببر المبببببرقم  1/54/7بتببببباريخ
. 2613/3/13

2613/2/16  شببهادة كفببا ة دطبيقببات الحوسبببة والمكتبببة االفتراضببية للفتببرة مببن.6
.2613/2/21 ولداية
 كليببة اللدببات بتبباريخ/  شببهادة امتحببان الكفببا ة بالحاسبببات مببن جام ببة بدببداد.16
. 2661/3/21  بتاريخ364  بموج األمر اإلداري المرقم2661/3/14
 شكر ودقدير من كلية اددا – جام بة الكوفبة بموجب األمبر اإلداري المبرقم.11
. 2613 /4 /24  والمخر في22 /2
/  شببهادة دقديريببة خببالل المشبباركة فببي المببخدمر ال لمببي الببدولي لكليببة اددا.12
. 2613/4/25 -24 جام ة الكوفة للمدة من
 شهادة دقديرية من بيت الحكمبة خبالل المشباركة فبي المبخدمر ال لمبي السبنوي.13
.2613 /12 /5 -4 لقسم الدراسات التاريخية ال ي عقد للمدة

CV and scientific:
1. Name: Dr. Shaker Hussein Damdoom Al-Shatri.
2. nascent: Thi Qar / Shatra / 1966.
3. Marital status: Married.
4. E-mail: shakerdamdoom@yahoo.com
5. Date of appointment at the University of Thi Qar: College of Arts - History
Department. Under the university is No. 7/9/5710 dated 27/9/2006 based on the
Ministerial Order No. 20 868, dated 18/9/2006.
6. holds a master's degree from Baghdad University / College of Arts / 2006 under the
university is No. 1709, dated 6/4/2006. Title ((Al - Shatra in the late Ottoman period
from 1881 to 1917)).
7. He holds a doctorate from the University of Baghdad / College of Arts / 2012.
Under the university is No. 47/6325, dated 6/12 / 2012. Title thesis ((Ottoman Policy
Towards Iraqi Tribes 1869-1914)).
8. earned a teacher title on 12.12.2012 under the university is No. 7/54/4847 dated
12.12.2012
9. member of the Committee on the work done the receipt of College of Arts /
University Thi Qar.
10. Member of the Committee follow-up and coordination in the College of Arts /
University Thi Qar.
11. Action in the Journal of Scientific of Arts Thi Qar Court issued by the College of
Arts / University Thi Qar superintend to print that.
12. Action Committees of branching section: (exam Committee, Cultural Committee,
the Scientific Committee).
13. Member historians and archaeologists Association .
14. Member of the Iraqi teachers union.
15. contributed to most of the college of scientific conferences and seminars.
16. lecturer at seminars hosted by the Educational Supervision Shatra.
17. Lecturer at the Iraqi Cultural House Shatra.
18. teaching material for the modern history of Iraq Department of History - College
of Arts - University Thi Qar .
19. Many of his posts scientific conferences and symposia held in Iraqi universities.

20. Take part in the third session of the festival Mustafa Jamal al-Din fourth annual
collaboration with the Thi Qar / College of Arts University on 15/3/2013.
21. contributed to the first documentary exhibition held Martyrs Foundation Thi Qar
and in coordination with the College of Arts / Department of History on 22/5/2013.
22. Director of the Development Unit and Continuing Education College of Arts /
University Thi Qar under Administrative Order No. 7/54/1943 dated 23/9/2013.
23. Member the administrative structure for the development of the College of
Education for Women in Thi-Qar University in the city of Shatra under the university
is No. 7/54/7373 dated 02/06/2014.
24. Member Correlation and a representative of the University of Thi Qar, with the
Beit Alhikma (House of Wisdom) under Administrative Order No. 7/54/11711, dated
15/09/2014.

The most important published research:
1. Foreign excavations Shatra during the Ottoman era.
2. British administration Suq al-Shuyukh 1915-1918.
3. under the rule of Madhat Pasha (1869-1872).

Research carried out:
1. Iraqi tribes site British sources during the Ottoman era. Number of special research
Sixth International Scientific Conference of the College of Education University of
Wasit for the period from April 10 to 11 2013 .PP 332-342..
2. Sheikh Abdul Salam Barzani and political role in (1908-1914).
3. British administration Shatra 1918-1920.
4. the position of the people of Muntafiq from the throne of Iraq in 1921.
5. Namik Pasha military and political role in Iraq's modern history.
6. Historical role of Assyrians in Muntafiq Sarkis family model.
7. The political role of the British Consul and Warrington in Eyalt Tripoli.
8. Muntafiq role of clans in the face of the British occupation of Iraq from 1914 to
1918.
9. foreign excavations of the effects Thi Qar during the nineteenth century and early
twentieth century.
Calendar of scientific:
Magazines calendar search provider of magazine of Arts Thi Qar titled Research
(Position deputies Muntafiq of Economic Issues ).
Theses calendar Master a thesis from College of Education for the Humanities at the
University Thi Qar under the title (the Health Situation in the District of Nasiriyah
1958-1968).
Scientific conferences and symposia:
1. Conference held at the University Thi Qar under the title (Thi Qar between heritage
and contemporary) for the period from January 17 to 18, 2007.
2. Cultural Symposium hosted by the Cultural Forum in Thi Qar free during the
month of May, 2008.
3. Conference, which was held at the University Thi Qar under the title (Abraham
prophecy, history and culture) for the period from 22 - 23 October , 2008.
4. scientific symposium held at the College of Arts / University Thi Qar dated
22/4/2010.

5. The first scientific symposium hosted by the Thi Qar Center for Studies of
historical and archaeological under the title (the effects of Thi Qar between reality and
ambition) 29/3/2011.
6. Sixth International Scientific Conference held by the Faculty of Education at the
University of Wasit on 10- 11/4/2013.
7. International Scientific Conference of the Faculty of Arts / University of Kufa for
the duration of 24- 25/4/2013.
8. Annual Conference held by the Department of Historical Studies the House of
Wisdom in collaboration with the College of Arts / University Thi Qar for the
duration of 4- 5/12/2013.
Wrote thanks and appreciation certificates:
1. Acknowledgement of the president of the university under the university is No.
01/01/1029 dated 26/2/2007.
2. Acknowledgement of the president of the university under the university is No.
1/1/3539 dated 28/5/2008.
3. Acknowledgement of the president of the university under the university is No.
7/54/7450 dated 23/10/2008.
4. Acknowledgement of the president of the university under the university is No.
1/1/8746 dated 1/9/2010.
5. Acknowledgement of the president of the university under the university is No.
1/1/4477 dated 17/4/2011.
6. A certificate of appreciation in the educational qualifying session set up by the
development and Continuing Education Division at the head of the University Thi Qar
for the period from 3 - 18/3/2013.
7. certificate of educational qualification under Administrative Order No. 7/54/4952
dated 2/4/2013.
8. Certificate of scientific promotions cycle under the command No. 7/54/6 dated
13/3/2013.
9. Certificate efficient computing applications and virtual library for the period from
10/2/2013 until 21/2/2013.
10. Certificate of competency exam computers from Baghdad University / College of
Languages on 14/3/2006 under Administrative Order No. 394 dated 26.03.2006.
11. Acknowledgement from the College of Arts - University of Kufa under the
administrative No. 2/82 dated 24.4.2013 it.
12. A certificate of appreciation by participating in the International Scientific
Conference of the College of Arts / University of Kufa for the duration of 2425/4/2013.
13. A certificate of appreciation from the House of Wisdom by participating in the
annual scientific conference of the Department of Historical Studies, which was held
for a period of 4- 5/12/2013.

