
 1 

 السيرة العلمية
  المعلومات الشخصية:

 Dr. Wafa Adnan Hamid                  د. وفاء عدنان حميد أ.م. االسم:

Baghdad University                                مكان العمل :جامعة بغداد 
College of Art                                                   كلية االداب 

History Department                                            قسم التاريخ 
 بغداد .العنوان:         7919التولد:           

 (  Mob. 07718991662)الهاتف: 
  &u.iqwafaaadnan@coart.uobaghdad.ed       :البريد اإللكتروني

 @yahoo.comwafaaadnnan &dr.wafa.a@uobaghdad.edu.iq 
  

 اللقب العلمي: 
  17/8/3171استاذ مساعد 
  33/1/3119مدرس 
  37/1/3112مدرس مساعد 

 الشهادات: 

 ، بكلوريوس اداب قسم التاريخ، كلية االداب جامعة بغداد.2002-2002 البكلوريوس:

 ،جامعة بغداد –، كلية االداب 2002-2002:الماجستير
العالقات االدارية و المالية بين الخالفة العباسية و امارات المشرق االسالمي في 

 التاسع و العاشر الميالدي. القرنين )الثالث و الرابع الهجري(
 ، كلية االداب، جامعة بغداد.3171-3119: هالدكتورا

 اكتاب فتوح مصر و اخباره مصر من خالل  في و المالية الجوانب االقتصادية
 .البن عبدالحكم: دراسة تاريخية مقارنة

 

mailto:wafaaadnan@coart.uobaghdad.edu.iq
mailto:wafaaadnnan@yahoo.com
mailto:dr.wafa.a@uobaghdad.edu.iq


 2 

 المؤتمرات العلمية: والبحوث 
حكم ملكية االراضي المفتوحة عند الماوردي في كتابه االحكام السلطانية والواليات  .1

، العدد الثامن عشر، 22-11، ص  ISSN 1992-4453، مجلة كلية المأمون، نيةالدي

2111. 
The Owning of the Lands by Muslims’s army that’s Aby Al Hasan Almawrdy in 
his book “Al-ahkamm Alsutania Wa al Wilayat Al dinneah”. 

مجلة الدراسات  ،الحكمالبن عبد   الخراج واحكامه في كتاب فتوح مصر واخبارها .2

 .2111بيت الحكمة،  ،التاريخية

مجلة الكلية االسالمية الجامعة في النجف االشرف، ، عند ابن عبد الحكم اهل الذمة .3

2111. 

مؤتمر ، أثر التطورات االدارية على مالية الدولة االسالمية: دراسة تاريخية مقارنة .4

، 96-26، ص  ISSN 1992-4453، مجلة كلية المأمونكلية المأمون الجامعة، 

 .2112العدد العشرون، 
، دراسة واقع الوثائق التاريخية :االرشفة االلكترونية المتطلبات المعيارية الدارة .5

 .2112،ملتقى جامعة بغداد االلكتروني 

"ديناميكية تطبيق متطلبات الجودة في التعليم العالي للحصول على االعتماد  .6

في جامعة    دراسة تطبيقية على كلية الطب مي:وتحقيق التفوق التنظي األكاديمي

بحث مقدم الى المؤتمر السنوي الثالث لضمان الجودة و االعتماد االكاديمي جامعة  بغداد"

 .16،2112-4ص  مجلد بحوث المؤتمر، 21/3/2112-16 الكوفة
Dynamic of Quality Requirements Applied in Higher Education to 
Accreditation and achieving an organizational Excellence: Applied Study at 
Baghdad Medicine College 

استخدام آليات نظم المعلومات لتطبيق متطلبات ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي: " .7

بحث مقدم الى المؤتمر السنوي الثالث لضمان الجودة و االعتماد  ""، دراسة تطبيقة

 .279،2112ص  مجلد بحوث المؤتمر، 21/3/2112-16 وفةاالكاديمي جامعة الك
Using an Information Systems Mechanism to Applied Academic Accreditation 
requirements 

الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب االحكام السلطانية والواليات الدينية البي  .9

 .22/6/2112، قبول نشر ، جامعة بغدادمجلة كلية االداب، الحسن الماوردي

دعم الباحثين العراقيين للنشر في المجالت العالمية الرصينة من خالل اعتماد  .9

جامعة  -الندوة العلمية لكلية االدارة و االقتصاد، وتفعيل  قانون الخدمة الجامعية

 .22/4/2112في  211كتاب القبول ، القادسية
رأس المال االجتماعي / عرض  االستثمارات الفاعلة لذكاء االعمال وفقا لمدخل .00

، المستنصرية، المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية االدارة و االقتصاد الجامعة نظري تحليلي

-12و الذي عقد تحت شعار "التنمية المستدامة من اجل اقتصاد عراقي متطور، 
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مجلة االدارة و ، 6/1/2112في  219، كتاب الدعوة و قبول البحث بالعدد 17/1/2112

 .162،2112-177، المجلد االول، ص 63، العدد ISSN 1813-6729، القتصادا

المالية في كتاب االحكام السلطانية والواليات الدينية البي الحسن  الجوانب .00
العدد  ، كلية االداب جامعة بغداد،ISSN 1994-473X، مجلة االداب، الماوردي

  .2112 ،34-1ص  ،112
عرض  مال على وفق راس المال االجتماعي:االستثمارات الفاعلة لذكاء االع .12

، 63نظري تحليلي، مجلة االدارة و االقتصاد، السنة الخامسة و الثالثون، العدد 

   http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65639.162-177.،ص 2112

دراسة تاريخية  االقتصادية و المالية في كتابه االموال: اراء الداوودي .13

، قبول النشر بموجب الكتاب ذي العدد ISSN 0552-265Xمجلة االستاذ،  ، مقارنة

، كلية التربية ابن رشد،  2113المجلد االول  214، العدد 12/1/2113في  17

 .2113، 372-311جامعة بغداد، ص

المؤتمر ي: شهادة اعتماد اكاديمي مقترحة، جائزة جودة التعليم العالي العراق .14

، المجلد الرابع 3/4/2114-2الرابع لضمان الجودة و االعتماد االكاديمي للفترة من 

 .67-93، ص 2113
ar/qu/pdf/4nd%20Quality%20Conference%20in%20UOK%202013.pdfhttp://www.uokufa.edu.iq/  

المؤتمر   استخدام آليات نظام المعلومات لتطبيق متطلبات االعتماد االكاديمي، .11

"نحو جودة البرامج االكاديمية و تعزيز دور الجامعة  العلمي الثالث لجامعة حضرموت

 ، 9/4/2114-2، " اليمنفي خدمة المجتمع
a. Using an Information Systems Mechanism to Applied 

-http://www.yemen, Academic Accreditation requirements
nic.info/upload/iblock/6d863bf358c0c5c076a1015e50a4442d.pdf 

 

باعتماد ثمارات الفاعلة لذكاء االعمال وفقا لمدخل رأس المال االجتماعي / االست .12

، و نوروزامعة ج المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة و االقتصاد، منهج حاضنات االعمال

تقييم السياسات االقتصادية الكلية في العراق مع التركيز على اقليم الذي عقد تحت شعار "

  ،4/4/2113-3، كوردستان
المؤتمر دور التدريب في نجاح برامج ادارة جودة التعليم العالي في الكليات:  .17

، المجلد الرابع 3/4/2113-2الرابع لضمان الجودة و االعتماد االكاديمي للفترة من 

 .92-24، ص 2113
http://www.uokufa.edu.iq/ar/qu/pdf/4nd%20Quality%20Conference%20in%20UOK%202013.pdf  

،  ISSN 1992-4453، مجلة كلية المأمون، الجزية عند ابن عبد الحكم .19

 .2015قبول نشر 

دور جوائز الجودة في تفعيل توجه منظمات التعليم العالي لتحقيق االعتماد  .16

ؤتمر العلمي السادس عشر لكلية المامون الجامعة، المؤتمرات العلمية الماالكاديمي، 

 .22/4/2111حلقات مهمة في تطور االمة، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65639
http://www.uokufa.edu.iq/ar/qu/pdf/4nd%20Quality%20Conference%20in%20UOK%202013.pdf
http://www.uokufa.edu.iq/ar/qu/pdf/4nd%20Quality%20Conference%20in%20UOK%202013.pdf
http://www.yemen-nic.info/upload/iblock/6d863bf358c0c5c076a1015e50a4442d.pdf
http://www.yemen-nic.info/upload/iblock/6d863bf358c0c5c076a1015e50a4442d.pdf
http://www.uokufa.edu.iq/ar/qu/pdf/4nd%20Quality%20Conference%20in%20UOK%202013.pdf
http://www.uokufa.edu.iq/ar/qu/pdf/4nd%20Quality%20Conference%20in%20UOK%202013.pdf
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مجلة الكلية االسالمية ،  الخراج واحكامه في كتاب فتوح مصر واخبارها .21

 .2111 /2/11ع في  1119بالعدد  الجامعة في النجف االشرف، قبول نشر

كلية تحسين االداء االستراتيجي للمصارف، دور التفكير االستراتيجي في  .21

في  113االدارة و االقتصاد الجامعة المستنصرية، مجلة االدارة و االقتصاد، بالعدد 

24/12/2111. 

مجلة الفنون و المعارف االنسانية، موارد ابن االعثم الكوفي في كتابه الفتوح،  .22

 .2112دبي، 

االمام علي )عليه د خالفة من االحداث السياسية في عهقبيلة ربيعة موقف  .23

 .21/11/2112جامعة بغداد، -كلية االدابندوة القبائل العراقية عبر التاريخ السالم(، 

مركز احياء اسهامات العرب المسلمين في مجال الطب ابن البيطار انموذجاً،  .24

)تاريخ العلوم عند  الدولي الثانيالعلمي العربي بجامعة بغداد، المؤتمر  التراث

 .22/12/2112-21جامعة بغداد،  ،العرب(

المؤتمر ، انموذجين الفسطاط و القاهرةاالسالمية المدن في مصر تخطيط  .21

التاسع عشر لالتحد العام لالثاريين العرب، دراسات في اثار الوطن  الدولي العلمي

بالتعاون بين اتحاد االثاريين العرب و المنظمة االسالمية للتربية و العلوم و  العربي،

ة المنصورة، جمهورية جامعبرعاية اتحاد الجامعات العربية في ( ISESCOالثقافة )

   .2112 /7/11-1،مصر العربية

العالقات المالية بين الخالفة العباسية وامارت المشرق االسالمي خالل  .22

)البحث العلمي مساهمة  المؤتمر العلمي السابع عشرم(  01-9هـ/  4-3القرنين )

 .12/12/2112جادة في تقدم المجتمع(، كلية المامون الجامعة، 

فضائل االمام علي عليه السالم االقتصادية في كتاب المعيار و الموازنة  .27

 1324قبول نشر مجلة الكلية االسالمية الجامعة، النجف االشرف، بالعدد لالسكافي، 

 .24/12/2112ع في 

 

 الكتب:
 (، 2111االقتصاد االسالمي: مصر انموذجاً، دار غيداء، عمان االردن، ) .1

العالقات االدارية و االقتصادية بين امارات المشرق و الخالفة العباسية، دار  .2

 (.2117غيداء، عمان االردن، )

توزيع، مداخل حديثة في االدارة، الطبعة االولى، دار االعصار للنشر و ال .3

 .2112عمان االردن، 

 الورش و الندوات العلمية:
اعداد و ندوة جودة التعليم العالي و االعتماد االكاديمي في الكليات االنسانية،  .1

 .2/3/2113جامعة بغداد،  -تنفيذ عقدت في كلية القانون

ندوة علمية بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة و اهمية الجودة في التعليم العالي،  .2

التاريخ، ضمن االطار الوطني لضمان الجودة و تحسين جودة البرامج في قسم 

 .11/12/2112الجامعات العراقية،
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 مت بتدريسها:راسية التي قالمواد الد
 لطلبة المرحلة االولى قسم التاريخ. التاريخيةالجغرافية  .1

 لطلبة المرحلة الثانية قسم التاريخ. تارخ الدولة االموية .2

 طلبة المرحلة االولى قسم اللغة العربية.ل تاريخ عصر النبوة .3

 لطلبة المرحلة الرابعة قسم التاريخ. تاريخ الفكر العربي .4

 لطلبة المرحلة االولى قسم الجغرافية. تاريخ العراق المعاصر .1

 لطلبة المرحلة االولى قسم االثار. تاريخ الحضارة االسالمية .2

ماجستير في التاريخ  ،الفكر االقتصادي في كتب البلدانيين العرب المسلمين .7

 االسالمي.

 ماجستير في التاريخ االسالمي. االثر االقتصادي في اختيار المدن االسالمية .9
 

 مناقشة و اشراف و تحكيم علمي الرسائل و االطاريح.
رعاية الخلفاء و السالطين و رجال الدولة في بالد الشام و مصر و اليمن لمكة  .1

 .2114المكرمة، جامعة بغداد )مناقشة(،

هـ: موارده و منهجه في كتابه  129الخطيب الخوارزمي الموفق بن احمد / ت .2

 .2112المناقب، جامعة بغداد)مناقشة(، 

مدينة تطيلة االندلسية دراسة تاريخية، الطالبة سرى عبدالحسين، جامعة بغداد،  .3

 .29/2/2111في  2972كلية االداب )اشراف(، بالعدد 

هـ  311رسل و الملوك البن جرير الطبري ت السيرة النبوية في كتاب تاريخ ال .4

 .17/4/2112في  1142) كابس علمي(، بالعدد ج ع س/ ق/ 

المنهج التاريخي عند مصنفي الفهارس الرجالية الشيخ منتخب الدين الرازي،  .1

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، جهاز االشراف و التقويم العلمي )تقويم 

 .14/12/2111في  2612علمي(، بالعدد ج ع س/ق/

الجواهر الثمينة في محاسن المدينة، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،  .2

في  23/32377دائرة البعثات و العالقات الثقافية )خبرة علمية(، بالعدد ص ب/

27/12/2111 . 

هـ،  122االراء االقتصادية في كتاب المسند لالمام زيد بن علي عليه السالم  .7

 22كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية )تحكيم علمي( ، بالعدد  جامعة بغداد،

 .4/1/2112في 

 -هـ، كلية االداب 212-241دور الفقهاء الحنابلة في الحياة العمة في بغداد  .9

 .29/11/2112في  91جامعة االنبار)تحكيم علمي( ، بالعدد ش.ع. أ/ط 

ت المغرب العربي، كلية االمامان الحسن و الحسين عليهما السالم في مصنفا .6

 .26/6/2112في  72التربية ابن رشد للعلوم االنسانية )تحكيم علمي( ، بالعدد 
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 الدورات:
جامعة بغداد، المكتب االستشاري لنظم المعلومات و الحاسبات االلكترونية، مركز  .1

 .21/1/2111-2، دورة التاهيل الستخدام الحاسباتالحاسبة االلكترونية، 

 ، جامعة بغداد.2111 -في مركز التعليم المستمرلتدريس دورة طرائق ا .2

 ، جامعة بغداد.2111،دورة الحاسبات و االنترنيت .3

جامعة  -، مركز الحاسبة االلكترونيةدورة الحاسبات و االنترنيت للترقية العلمية .4

 .11/2113-7بغداد 

في  1424لغرض الترقية و الترفيع،  تحسين االداء الوظيفي للموظفين .1

29/1/2112. 

، جامعة بغداد، مركز احياء التراث العلمي اهمية المتاحف في الجامعات العراقية .2

 .11/1/2112-9العربي، 

ي االمريكية ت، جامعة سنساBasic Leadership Skills  مهارات القيادة .7

University of Cincinnati  ،17/11/2111و السفارة االمريكية في بغداد . 

 Civic Engagement and  ط في العمل المدنيمهارات االلقاء و االنخرا .9

Public Speakingي االمريكية و السفارة االمريكية في بغداد ، ت، جامعة سنسا

17/11/2111. 

وحدة التعليم المستمر في كلية  اساليب القيادة االدارية و اسس التعامل الصحيح، .6

 .21/12/2112-1جامعة بغداد،  -االداب

 .2117كز التعليم المستمر، جامعة بغداد، ، مرGoogle Scholarدورة  .11

 

 اللجان:
جامعة بغداد، بموجب االمر ش  -لجنة دائمية للسجالت المفقودة، كلية االداب .1

 .21/3/2113في  2313ط/

اللجنة الوزارية لتهيئة مستلزمات اقامة المؤتمر العلمي االول، وزارة التعليم العالي و  .2

 .9/7/2113ف في 2372البحث العلمي، بموجب االمر ج د/ ت/ 

، بموجب االمر عضو اللجنة المركزية لتطوير الموقع االلكتروني لجامعة بغداد .3

 .1/6/2113في  1193الجامعي 

اللجنة الوزارية لمسابقة االبداع السنوية لطلبة الجامعات و المعاهد العراقية، وزارة  .4

 .19/3/2113في  116/ 1التعليم العالي و البحث العلمي، بالعدد ت د/ 

 1921تحقيقية، وزارة التعليم العلمي و البحث العلمي، بموجب االمر ج  م /اللجنة ال .1

 .16/3/2112في 

 .12/4/2111كلية االداب، قسم التاريخ،  –لجنة دعم الحشد الشعبي، جامعة بغداد  .2

 .14/4/2111لجنة مناقشة بحوث التخرج، كلية االداب جامعة بغداد، قسم التاريخ،  .7

في  3122 كلية االداب، قسم التاريخ،العدد –مجانية ، جامعة بغداد لجنة جرد ال .9

26/2/2112. 
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لجنة دائمية لتطبيق مشروع المقيم الخارجي لوصف البرنامج االكاديمي، ضمن  .6

في  11244برنامج الجودة في كلية االداب جامعة بغداد، بموجب االمر 

22/11/2112. 

 .2112العربية، عضو اتحاد االثارييين العرب، جامعة الدول .11

 

 كتب الشكر و شهادات التقدير:

 .2112،جامعة الكوفة، شكر و تقدير ، السيد رئيس جامعة الكوفة .1

 .2112مساعد رئيس جامعة بغداد ، .2

جامعة البصرة، كلية االدارة و االقتصاد، شكر و تقدير من عميد كلية االدارة و  .3

 .2112، االقتصاد

االقتصاد، شكر و تقدير، من عميد كلية  الجامعة المستنصرية، كلية االدارة و .4

 .2112االدارو االقتصاد، 

 .24/4/2113السيد عميد الكلية،  شكر وتقدير، كلية المامون الجامعة، .1

بموجب الكتاب ذي العدد  شكر و تقدير، ،كلية القانونالسيد عميد جامعة بغداد،  .2

 .11/3/2113في  1122ض ج/

 .2113ئيس جامعة الكوفة،جامعة الكوفة، شكر و تقدير ، السيد ر .7

في  123/د/2/7جامعة بغداد، تثمين جهود، السيد رئيس جامعة بغداد، بالعدد  .9

21/2/2113. 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، مركز البحوث النفسية، مدير عام المركز،  .6

17/2/2113. 

 .2113وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، شكر و تقدير، معالي الوزير،  .11

 .22/4/2111عميد الكلية،  السيدشكر و تقدير، الجامعة،  المأمونكلية  .11

جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد، شكر و تقدير، السيد عميد الكلية، بالعدد  .12

 .21/4/2112في  1921

 .24/4/2112كلية المنصور الجامعة، شكر و تقدير، السيد عميد الكلية،  .13

، السيد مدير ، شكر و تقديرالعربي العلمي جامعة بغداد، مركز احياء التراث .14

 .17/1/2112في  461عام المركز، بالعدد 

في  11422السيد عميد الكلية، بالعدد شكر و تقدير، كلية االداب جامعة بغداد،  .11

27/7/2112. 

 .2/4/2112عميد الكلية  السيدشكر و تقدير،  كلية المامون الجامعة ، .12

 .2112علمي، شكر و تقدير، معالي الوزير، وزارة التعليم العالي و البحث ال .17

في  9612جامعة بغداد، كلية االداب، شكر و تقدير، السيد عميد الكلية، بالعدد  .19

13/2/2112. 

 .19/9/2112في  26/11222بالعدد م.ر.و./شكر و تقدير، رئاسة الوزراء،  .16
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 11622السيد عميد الكلية، بالعدد شكر و تقدير، جامعة  بغداد،  -كلية االداب .21

 .27/11/2112في 
 


