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 السيرة العممية
 الدكتور مقتدر حمدان عبد المجيد لألستاذ

 

                                  االسم : مقتدر حمدان عبد المجيد
                                                    المرتبة العممية : استاذ دكتور .

 .                                                                              التحصيل العممي : دكتوراه
 . ص العام : تاريخ اسالمياصتخاال
 ص الدقيق : تاريخ االقتصاد االسالمياصتخاال

 حاصل عمى دبموم في التنمية البشرية من االكاديمية العالمية لمتدريب .
 واالستاذ في المدة االصغرية .حصمت عمى لقبي االستاذ المساعد 

 . بغداد جامعة اآلداب كمية من امتياز بتقديروالدكتوراه  الماجستير عمى حاصل
   اآلداب كمية عمى الدكتوراه مرحمة في األول

 عضو ىيئة تدريس في قسم التاريخ كمية التربية بن رشد .
 الميام التدريسية :

اإلسالمية ، وتاريخ بغداد ، وعرب قبل اإلسالم ، قمت بتدريس مادة الحضارة العربية  .1
 . ألول ، والعصر العباسي المتأخروالعصر العباسي ا

 . اإلسالمية الدولة في االقتصادية النظم مادة الماجستير طمبة تدريس .2
 . والدكتوراه الماجستير طمبة من عدد عمى أشرفت .3

 المجان :
 . التربية ابن رشدبة كمية عضو لجنة فحص الكتب الواردة الى مكت .1
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 عضو المجنة االجتماعية في قسم التاريخ . .2
 . التاريخ قسم في السمنار لجنة عضو .3
 . التاريخ قسم في االمتحانية المجنة عضو .4
 . التاريخ قسم في الدكتوراه واطاريح الماجستير لرسائل االستالل لجنة رئيس .5
 . رشد ابن التربية لكمية المقترح الفصمي النظام مقررات تحديد لجنة عضو .6
 . اإلسالمي التاريخ في الرابعة المرحمة طمبة بحوث مناقشة لجنة رئيس .7
 . 2116 سنة رشد ابن التربية لكمية الرابع الدولي لممؤتمر التحضيرية المجنة عضو .8
+  ماجستير)  العميا لمدراسات والتصحيح التنافسي االمتحان أسئمة وضع لجنة عضو .9

 ( . دكتوراه
 . العممية الرصانة المتحانات الجامعة المأمون كمية مع االرتباط عضو .11
 .لتخرج لطمبة المرحمة الرابعة يم بحوث او عضو لجنة تق .11

 :في مجالت عممية محكمة عراقية االبحاث المنشورة 
 . المصطمحات االقتصادية في كتاب مشارق األنوار لمقاضي عياض .1
 اإلسالمي . االقتصاد في وتنميتو المال عمى المحافظة .2
 ومصادره . الكسب إلى الدنيا أبي ابن نظرة .3
 . لممقدسيفي معرفة االقاليم  التقاسيم احسن كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب .4
 . اإلسالمي االقتصادي الفكر في المكاسب .5
 . الغنائم أموال في الفركاح الدين تاج آراء .6
 . اإلسالمية العصور في العراق في الحرير نسيج وتسويق إنتاج .7
 . الساساني الجيش تشكيالت .8
 . اإلسالمي المفيوم في القطائع .9

 . الزراعي الواقع عمى وأثرىا القطائع أراضي .11
 . واألىداف المنيج الدنيا أبي البن المال إصالح كتاب .11

 االبحاث المنثورة في مجالت عممية عربية محكمة :
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وسيمم( المستشيرق سوسيتاف موقف المستشرقين من شخصيية الرسيول )صيمى ال عمييو  .1
 لوبون إنموذجًا .

 . اإلسالمية الكيل وحدات في الَعَزفي آراء .2
 . المجتمع تنمية في واثره مقاصده الكسب .3
 . اإلسالمي االقتصادي التاريخ لكتابة مصدراً  الدنيا أبي البن المال إصالح كتاب .4

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات :
التاريخ / كمية التربية ابن رشد بمناسبة بغداد عاصمة ندوة بغداد ، التي أقاميا قسم  .1

 . 2113الثقافة العربية سنة 
المشاركة ببحث منفرد في مؤتمر قسم التاريخ )الفكر التاريخي بين األصالة  .2

 . 2116والمعاصرة( سنة 
 (التأمين التعاوني ومساىمتو في تنمية االقتصاد اإلسالمي)ندوة في ببحث المشاركة  .3

 . 2114فاس 
 (التأويل في التراث اإلسالمي بين القدماء والمحدثين) ندوة فيببحث المشاركة  .4

 . 2114المغرب 
_ ضوابط  السنة النبوية والتحديات العصرية)في المؤتمر العالمي ببحث المشاركة  .5

 . 2115سمطنة بروناي  فيم السنة(
 (األولى من اليجرةمؤتمر الثقافة العربية في القرون األربعة )في ببحث المشاركة  .6

 . 2114القاىرة 
الحضارة المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي )اسيامات بالد ما وراء النير في اثراء  .7

 . 1116االسالمية( اسيوط 
المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي )عمان ودول شرق اسيا والصين : افاق ثقافية  .8

 . 2116ا وتاريخية وسياسية وحضارية( ماليزي
المغرب  _ التمويل االصغر االسالمي(المالية الريادية ندوة )في ببحث  المشاركة .9

2114 . 
تاريخ العموم عند العرب )في المؤتمر الدولي الثاني ببحث المشاركة  .11

 . 2114الشارقة  (المسممين
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المشاركة في مؤتمر التمويل األصغر اإلسالمي ، جامعة السمطان أزلن شاه  .11
 . 2114اإلسالمية ، سمطنة بروناي 

سيا ياندون (إعادة تفسير السيرة النبوية)ر الدولي في المؤتمببحث المشاركة  .12
2114 . 

 بع لكمية التربية ابن رشدالمشاركة ببحث مشترك في المؤتمر الدولي الرا .13
2116 . 

)المؤسسات التعميمية ودروىا في المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي الثاني  .14
 ادي الجديد / جامعة أسيوطلكمية اآلداب بالو ي( النيوض بالفكر المغوي والحضار 

2116 . 
والماتريدية في خدمة جيود األشاعرة )في المؤتمر اإلقميمي ببحث المشاركة  .15

 . 2115سمطنة بروناي  العقيدة االسالمية(
، ماليزيا  (الدراسات الفقيية والشرعية)في المؤتمر الدولي ببحث المشاركة  .16

2116 . 
 في (الفعال التواصل فن) بعنوان البشرية والميارات التنمية عن ندوة حضور .17

 . رشد ابن قاعة
 كمية التاريخ قسم في( األشرف النجف في الفقيية المسألة تاريخ) ندوة حضور .18

 . رشد ابن التربية
 . رشد ابن التربية كمية في رشد ابن قاعة في العربية المغة ندوة .19

 الكتب المؤلفة :
 الزراعية في األندلس . كتاب : ممكية األراضي .1
جامعيية السييمطان  ُطبييع ميين قبييلكتيياب : اآلراء المالييية فييي كتيياب األم لامييام الشييافعي ) .2

 سمطنة بروناي ( ._ الشريف عمي اإلسالمية 
 )جاىز لمطبع ( .نظريات وحقائق االقتصاد االسالمي .  .3

 المخطوطات المحققة :
 مصطفى الذىبي .تحقيق مخطوطة : تحرير الدرىم والمثقال لمشيخ  .1
 تحقيق مخطوطة : جواب اإلمام النووي عن الغنائم . .2
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 تحقيق مخطوطة : أحكام األراضي لمعالمة التيانوي )قيد الطبع( . .3
 

 كتب الشكر والتقدير :
 حيدر العبادي . شكر وتقدير من رئيس الوزراء .1
 العالي والبحث العممي ) عمي االديب ( . مشكر من وزير التعمي .2
 وتقدير من عمداء كمية التربية ابن رشد .عدة كتب شكر  .3

 االنشطة العممية االخرى :
 اشرفت عمى عدد من طمبة الماجستير وطمبة الدكتوراه . .1
 . العراقية الجامعات من عدد في دكتوراه وأطاريح الماجستير رسائل من عدد مناقشة .2
 جامعة/  بنات التربية كمية . تكريت جامعةكمية التربية /  لي : الترقية ثيم ابحاتقو  .3

 كمية كمية التربية / جامعة ديالى .كمية التربية / الجامعة المستنصرية .  . بغداد
 . العراقية الجامعة/  التربية

 . بغداد جامعة/  لمبنات التربية كمية من الماجستير رسائل من عدد تقويم .4
 وزارة في( العممي والتقويم اإلشراف جياز) من مرسمة دكتوراه أطاريح من عدد تقويم .5

 . العالي التعميم
)  عن منيج مفردات إعداد ، العممي والبحث العالي التعميم وزارة توجييات حسب .6

 سنة منذ الثالثة المرحمة لطمبة وتدريسو( السالم عمييم لألئمة السياسي النشاط
2112. 

/  اآلداب كمية . سامراء جامعة/  التربية ةيكم:  منلرسائل واطاريح  عممي يرخب .7
 . كربالء جامعة/  التربية كمية.  األنبار جامعة/  اآلداب كمية . بغداد جامعة

 . الرابعة المرحمة طمبة أبحاث من كبير عدد عمى اإلشراف .8
 . الرابعة المرحمة طمبة من كبير عدد تطبيق عمى اإلشراف .9

 . العالمية المجالت في النشر عن بغداد جامعة في عمل ورشة في المشاركة .11
 . 2116العربية في كمية التربية ابن رشد  درة المغة .11
 . 2116دورة المغة االنكميزية في كمية التربية ابن رشد  .12
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 muqtadir.hamdan@ircoedu.uobaghdad.edu.iqالبريد اإللكتروني : 

 
 المواقع االلكترونية :    

-hamdan-https://www.linkedin.com/in/muqtadir
91b003117?trk=nav_responsive_tab_profile 
https://www.researchgate.net/profile/mqtdr_bd_almjyd/stats 
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=fBQqVzoAAAAJ 
https://independent.academia.edu/muqtadirAbdulMajeed 

7930-http://arid.my/0001 
                                                           

 األستاذ الدكتور                                                              
 مقتدر حمدان عبد المجيد                                                           

 جامعة بغداد / كمية التربية ابن رشد                                                      
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