السيره الذاتية

القسم :التاريخ
االسم :آآلء حماد رجه حمادي
اسم األم :نهيده علي حسين
الجنس :انثى
الحالة االجتماعية :متزوجة
أسم الزوج :حسين جبار شكر

مهنة الزوج :استاذ دكتور في كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة كربالء
الجنسية :عراقية
تاريخ الوالة1579 :
محل الوالدة :بغداد
الشهادات الحاصلة عليها:
بغداد1557م

 -1بكالوريوس تاريخ من كلية اآلداب /جامعة
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 -2ماجستير تاريخ اسالمي من كلية اآلداب /جامعة
بغداد2009م

 -3دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي من كلية

اآلداب /جامعة بغداد2012م
عنوان رسالة الماجستير:
(كاتب السر في الدولة المملوكية -846
523هـ1917-1290/م
عنوان اطروحة الدكتوراه:
لسان الدين بن الخطيب)

(االحوال االدارية في سلطنة غرناطة من خالل مؤلفات

االختصاص العام :تاريخ اسالمي
االختصاص الدقيق:
اختصاص الماجستير (التاريخ العباسي المتأخر)
اختصاص الدكتوراه (تاريخ المغرب واالندلس)
الجهة المانحة :جامعة بغداد
الكلية المانحة :اآلداب
الدولة المانحة :العراق /بغداد
العنوان الوظيفي :تدريسية
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االلقاب العلمية الممنوحة :مدرس مساعد2009م
مدرس2005م

استاذ مساعد2019م
تاريخ اول تعيين2000 :م
المناصب التي شغلتها :منصب مقرر قسم التاريخ رقم 9858في2007/7/19م
رقم الجوال07501622413 :
البريد األلكترونيalaahamad@yahoo.c0m :
Alaahammad285
البحوث المنشورة:

 -1االدارة االيوبية في حلب ايام االيوبيين(-962

898هـ1296-1168/م)2007
 -2تعليم الصبيان في مصر في العهد االيوبي(دراسة تاريخية)
2006م
 -3منهجية ابن العديم في مصنفات التراجم(بغية الطلب في
تاريخ حلب) 2005م

 -4الكتابة في سلطنة غرناطة في مؤلفات لسان الدين بن

الخطيب2012م
 -9علوم اهل االندلس في كتاب طبقات االمم البن صاعد

االندلسي(ت482هـ1070/م)2014م
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 -8ملخص ندوة مظاهر التسامح الديني في المغرب(اليهود
أنموذجاً)2019

 -7دور الخيزران في الخالفة العباسية2019م
 -6الوزارة في كتاب مطمح االنفس ومسرح التأنس في ملح اهل

االندلس للفتح بن خاقان(925هـ1139/م)2019م

 -5بحث الطائفية واثرها في الهوية الوطنية (الطالب أنموذجاً)

2019م

 -10بحث لمؤتمر نشأة االرهاب من منظور تاريخي م2018

بحث الخالفة العباسية وعالقتها المالية بامارات المشرق االسـالمي

2018م
 -11بحث فن العمارة االندلسية (قصر الحمراء أنموذجاً)
 -12بحث التنافس السياسي على السلطة في اليابان
الكتب المؤلفة:
-1البيوتات الحلبية في تراجم كتاب ابن العديم 2018م
عدد كتب الشكر داخل الجامعة:
 -1رقم 4428في2001/8/20
 -2رقم 8618في2004/5/29م
 -3رقم 644في2009/2/14
 -4رقم 648في2009/2/14م

 -9رقم 646في2009/2/16م
 -8رقم 9932في2009/5/1م
 -7رقم 5130في2009/12/4
 -6رقم 214في2008/1/7م

 -5رقم 8616في2007/5/4م
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 -10رقم 10716في2006/5/2م
 -11رقم 1362في2006/2/17م
 -12رقم

2013/ /م

 -13رقم

2013/ /م

 -14رقم
 -19رقم

2014/ /م

2014/ /م

 -18رقم 8226في2019/4/28م
 -17رقم 7796في2019/9/27م
 -16رقم1924في 2018/1/31م
 -15رقم6512في2018/8/13م
 -20ر قم6388في2018/8/2م

 -21رقم5062في2018/8/18م
عدد كتب الشكر خارج الجامعة:
-1رقم 2019311في2019 /9/4م من جامعة
ابن رشد في هولندا /المعهد العالي للدراسات

العربية
-2رقم1680في2018/4/20م من كلية تربية
ابن رشد
في/21-20نيسان2018/م من

-3رقم

جامعة ذي قار /كلية اآلداب

في2018//م من جمعية التعاون

-4رقم

الخيرية /المركز االسالمي الثقافي
المشاركة في اللجان:
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-1عضوة في اللجنة االمتحانية بقسم التاريخ من 2009م ولحد
2017م

 -2عضوة في لجنة تدقيق ماستر شيتات قسم التاريخ -2012
2013م

 -3عضوة في لجنة االرشاد التربوي بقسم التاريخ 2013م
ولحد 2017م

 -4عضوة في لجنة مناقشة البحوث العلمية لطلبة البكالوريوس
بقسم التاريخ 2014م ولحد 2017م

 -9عضوة في لجنة متابعة البحوث العلمية الساتذة قسم
التاريخ 2014م ولحد 2017م
-8عضوة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي لكلية اآلداب
2019م

 -7عضو لجنة ضمان الجودة من 2019م ولحد اآلن
-6عضو غرفة مجانية القسم 2018-2019م
-5عضو لجنة تدقيق شيتات المرجلة الرابعة 2018-2019م

-10

عضو لجنة متابعة االنشطة المتعلقة بجودة واداء

الكلية واالعتماد االكاديمي
المؤتمرات العلمية:

-1مؤتمر كلية اآلداب الموسوم (حقوق المرأة في
العراق)2019م (مشاركة)

 -2مؤتمر المنتدى العراقي -الياباني الخامس في جامعة

البصره /كلية اآلداب /16-12كانون االول2019/م (عشر
سنوات من العالقات االكاديمية واالقتصادية بين العراق

واليابان رؤى وآفاق) (مشاركة)
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 -3مؤتمر مؤسسة الوالية الثقافية في كلية اآلداب /جامعة
ذي قار  /21-20نيسان2018 /م (محاربة التيارات

التفكيرية ضمانة اكيدة لتحقيق التعايش والسلم االجتماعي

والوحدة الوطنية) (مشاركة)
 -4المؤتمر الدولي الرابع كلية التربية -ابن رشد /29-24

نيسان2018 /م (مقدمات ونتائج الصالح التربية والتعليم
في العلراق -كليات التربية أنموذجاً) (مشاركة)

 -9ندوة بعنوان الطائفية واثرها على الهوية الوطنية تعاون
بين كلية اآلداب -المركز االسالمي الثقافي (مشاركة)

 -8ندوة قسم التاريخ عن (مقاربات االديان ومظاهر التسامح
السلمي في العصور التاريخية)2019م (مشاركة)

-7مشاركة بصفة حضور عدد من المؤتمرات والندوات
وورشات العمل منها:
 مؤتمر قسم الجغرافية (الواقع االسكاني في العراف نظرةتقويمية وآفاق مستقبلية) 2018/4/11م

 -مؤتمر الكلية (السجناء السياسيين بين المعاناة والحرمان)

2018/3/13م
 ندوة علمية قسم اآلثار (التعليم في العراق عبر الغصورالتاريخية والعربية االسالمية) 2018/4/8م
 ورشة عمل خاصة بتعليمات الدراسات العليا2019/10/29م – 2018/9/10م

 -ورشة عمل في الكلية بالتعاون مع جامعة سنستاني

االمريكية والسفارة االمريكية في بغداد -2019/11/17
2019/11/23م

 -ورشة عمل كلية اآلداب -جامعة سنستاتي االمريكية

والسفارة االمريكية 2019/11/23 -2019 /11/17م
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 والمواظبة على حضور مختلف الندوات العلمية المقامةبالكلية وبالقسم على سبيل المثال ندوة عن االبادة الجماعية التي اقامها عميد

الكلية وندوة بقسم التاريخ عن التعاون العلمي بين العراق واليابان وغيرها
المواد التي درستها:

 -1حقوق االنسان في 2009م(المرحلة االولى)
 -2منهج البحث التاريخي في 2006-2008م (المرحلة
الثانية)

 -3المغرب العربي الوسيط في 2005م ولحد اآلن (المرحلة
الثالثة) ثم في (المرحلة الثانية)
 -4العصر العباسي االول في 2019-2014م (المرحلة
الثالثة)

 -9اهل البيت 2018-2019م (المرحلة الرابعة)
عدد مشاريع طلبة البكالوريوس:

تتباين بين ( )4و ( )8طالب حسب عدد طلبة

البكالوريوس بالسنة الواحدة
عدد مشاريع طلبة الدراسات العليا:
-1طالبة ماجستير (الهبات والهدايا في االندلس من
عهد المرابطين حتى سقوط غرناطة) رشا حسن

صغير رقم م ك  35 /في 2018/1/28م

 -2طالب ماجستير ( االغتياالت السياسية في
المغرب ) احمد
عدد المناقشات العلمية:
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 -1رقم 751في2013/3/11م الموسومة (هندسة

عمارة الحصون والقالع االندلسية) رسالة ماجستير

 -2رقم 1043في2013/9/20م الموسومة (موارد ابن

حبيب (ت775هـ1377/م) ومنهجه في كتابه تذكرة النبيه في ايام المنصوروبنيه)
رسالة ماجستير

 -3رقم ع 611/8/في 2018/7/17م الموسومة

(الوزراء العراقيون في الدولة الفاطمية 987-257هـ1171-505/م) رسالة
ماجستير

 -4رقم

2018//م الموسومة (اثر علماء المغرب

في الحياة العلمية ببالد االندلس في عهدي المرابطين والموحدين -464
886هـ1286-1051/م) رسالة ماجستير
عدد البحوث التي قومتها علمياً:

 -1بحث من مجلة المعهد االوربي العالي للدراسات

العربية الموسوم (مدينة فاس حاضرة بالد المغرب االقصى244-152هـ-606/

695م) رقم  246في2019/4/20م

 -2بحث من مجلة دراسات في التاريخ واآلثار الموسوم

(المذهب الظاهري وآراء الذهبي فيه) رقم  /في2019/9/4م

 -3بحث من مجلة التاريخ واآلثار الموسوم (الدور
الرسمية في األندلس) رقم  /في2019/6/5م
في 2018/8/27م

 -4تقييم بحوث ترقية من كلية التربية -ابن رشد رقم 431
 -9تقييم رسالة ماجستير من كلية االداب /الجامعة العراقية

(التجارة االندلسية عهد المرابطين) 2018م
مشاركة بالدورات التدريبية:
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-1دورة طرائق التدريس في جامعة بغداد  /قسم التعليم
المستمر 2008-2009م

-2دورة اللغة العربية في جامعة بغداد  /قسم التعليم
المستمر 2008-2009م
 -3دورة حاسوب جامعة بغداد  /وحدة الحاسبة -2009
2008م

 -4دورة حاسوب الخاصة بالترقية العلمية في كلية اآلداب
 /قسم وحدة الحاسبة 2005-2006م

 -9دورة تحسين االداء الوظيفي كلية اآلداب  /فسم
التعليم المستمر 2018-2019م
-8دورة كفاءة لغرض الترقية والترفيع كلية اآلداب  /قسم
التعليم المستمر 2018-2019م
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