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 السيرة الذاتية

 
 صالحالاألمير أحمد ميا وضاح عبد د . االسم : 

 9;=1بغداد تاريخ الميالد : 
 الحالة الزوجية : متزوجة

 عدد األوالد: واحد
 الديانة : مسممة

 عباسي  –إسالمي التخصص : تاريخ 
 أستاذة جامعيةالوظيفة : 

 الدرجة العممية: مدرس
 ابن رشد  –بية عنوان العمل: جامعة بغداد/ كمية التر 

 ----- ىاتف العمل:
 ;97;:>76>;7 الياتف النقال:

 البريد االلكتروني:
 

 أوال: المؤهالت العلمية
 

 التاريخ الكمية الجامعة الدرجة العممية
 ;==1 التربية / ابن رشد بغداد بكالوريوس
 6777 التربية / ابن رشد بغداد ماجستير
 =677 التربية / ابن رشد بغداد دكتوراه
    أخرى
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 التدرج الوظيفي: ثانيا  

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 6777-;==1 كمية التربية / ابن رشد معاون مالحظ 1
 =677-6777 كمية التربية / ابن رشد مدرس مساعد 6
 لحد االن  -=677 كمية التربية / ابن رشد مدرس 7
    
    
 
 

 ثالثا : التدريس الجامعي

 إلى –الفترة من  الجامعة )المعهد/ الكمية(الجهة  ت
 ;==1 بغداد كمية التربية / ابن رشد 1
 

 رابعا : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

 السنة المادة القسم ت
 6778-6777 تاريخ العرب قبل اإلسالم التاريخ 1
 6779-6778 اإلنسانحقوق  التاريخ 6
 االن دلح – =677 تاريخ العراق القديم الجغرافية 7
 :671-6719 حقوق اإلنسان التاريخ 8
 ;671-:671 حقوق اإلنسان العربي 9
 ;671-:671 حقوق اإلنسان  التاريخ :
 ;671-:671 تاريخ عباسي التاريخ ;
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 خامسا : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:
 نوع المشاركة مكان أنعقادها السنة العنوان ت
 متدرب بغداد 6718 ة عملورش 1
 حضور بغداد 6718 مؤتمر الكمية العممي 6
 مشارك بغداد :671 مؤتمر الكمية العممي 7
 حضور بغداد :671 المؤتمر الحسيني الرابع 8
 حضور بغداد 6719 مؤتمر كمية اآلداب 9
 مشارك بغداد :671 مؤتمر قسم التاريخ :
 ركمشا بغداد :671 مؤتمر الكمية العممي ;
 مشارك بغداد :671 مؤتمر منتدى السالم >

 سادسا : األنشطة العلمية األخرى : 
 خارج الكمية داخل الكمية

  استشارات بحثية لطمبة الدراسات االولية
  المشاركة في الحمقات النقاشية في قسم التاريخ

 :: كتب الشكر، الجوائز وشهادة التقديرسابعا  
 السنة الجهة المانحة تقديرية كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت
 6718 السيد وزير التعميم العالي كتاب شكر 1
 6778 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 6
 6718 عميد كمية التربية/ ابن رشد كتاب شكر 7
 6777 عمادة كمية التربية/ ابن رشد كتاب شكر 8
 >==1 / ابن رشدعمادة كمية التربية كتاب شكر 9
 :671 عمادة كمية التربية/ ابن رشد كتاب شكر :
 6719 عمادة كمية التربية/ ابن رشد كتاب شكر ;
 6719 عمادة كمية اآلداب/جامعة بغداد كتاب شكر >
جمعيةةة صةةيانة المصةةادر الوراثيةةة  شيادة تقديرية =

 والبيئة العراقية
6719 

 :671 ابن رشدعمادة كمية التربية/  شيادة تقدير 17
 :671 عمادة كمية التربية/ابن رشد شيادة تقدير 11
 :671 منتدى السالم الدولي لمعمم والثقافة كتاب شكر 16
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 ثامنا : اللجان

 6717/ =677المجنة االمتحانية  -1
 6718/6719المجنة االجتماعية  -6

 6718/6719المجنة االجتماعية  -7

 :6719/671المجنة االجتماعية  -8

 :6719/671 لجنة مناقشة -9

 :6719/671لجنة استالل  -:

 ;671/:671المجنة االجتماعية  -;
 

 تاسعا : الندوات والدورات

 حضور 6719 ندوة جمعية المصادر الوراثية 1
 حضور 6719 ندوة قسم العربي 6
 حضور 6719 ندوة قسم التاريخ 7
 حضور 6719 ندوة قسم القرآن 8
 حضور :671 ندوة قسم عمم النفس 9
 مشارك 6719 لترفيع الوظيفيدورة ا :
 

 عاشرا : البحوث

الروايةةةةةةة التاريخيةةةةةةة فةةةةةةي كتةةةةةةاب صةةةةةةورة  1
األرض البةةةةةةن حوقةةةةةةل خةةةةةةالل العصةةةةةةر 

 العباسي

 >6مجمة كمية التربية  6718

الحيةةةاة االقتصةةةادية فةةةي الدولةةةة العربيةةةة  6
 –اإلسالمية في عيد السالجقة العراق 

 اسيا الصغرى –خراسان 

ريخ مجمةةةةةةةة دراسةةةةةةةات فةةةةةةةي التةةةةةةةةا 6717
 69واالثار 

ديةةوان ابةةن المقةةرب واىميتةةو فةةي دراسةةة  7
 تاريخ الخميج العربي

 69مجمة اآلداب  6711
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 67مجمة األستاذ  6717 السرخسي الفيمسوف المحدث 8
الحيةةاة العامةةة فةةي مدينةةة تفمةةيس خةةالل  9

 العصر العباسي
مجمةةة األسةةتاذ ع العةةدد الخةةاص  :671

 بالمؤتمر العممي الرابع(
االجتماعيةةةة فةةةي مدينةةةة حمةةةص  الحيةةةاة :

 خالل العصر العباسي(
 غير منشور :671

 غير منشور :671 ابن خمدون رائد الفكر التاريخي ;
مدينةةة بةةاكو دراسةةةة فةةي احواليةةا العامةةةة  >

 خالل العصر العباسي
 غير منشورة :671

 غير منشور :671 الطبقة الوسطى في المجتمع العباسي =
 


