
السیره الذاتیھ

وئام عدنان عباس :  ـم ـــــــــاالســ

١٩٦٢-١٠-١٦:تاریخ المیـالد 

متزوجة:الحالة الزوجیة 

اثنان:عـــــدد األوالد  

مسلمة:الدیـــــــــــانة

تاریخ اسالمي:  صــالتـخـص

تدریسیة: ھ ــــــالوظیف

استاذ مساعد:ة العلمیة الدرج

قسم التاریخ –كلیة التربیة للبنات-جامعة بغداد: عنوان العمل

:        العمل   ھاتف

:       الھاتف النقال

:البرید إاللكتروني 

.المؤھالت العلمیة : ًأوال 

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

١٩٨٧بن رشدا–التربیة بغدادبكالوریوس

١٩٩٢االداببغدادالماجستیر

١٩٩٧ابن رشد–التربیة بغدادالدكتوراه

أخرى



.التدرج الوظیفي : ًثانیا 

.التدریس الجامعي : ًثالثا 

الى- من الفترة  الجامعة)الكلیة/ المعھد (الجھةت

ولحد اآلن-١٩٩٢بغدادكلیة التربیة للبنات1

2

3

4

5

6

7

٨

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

١٩٩٢- ١٩٨٠مدیریة تربیة الكرخمعلمة جامعیة١

ولحد اآلن- ١٩٩٢كلیة التربیة للبنات- جامعة بغدادتدریسیة٢

٣

٤

٥

٦



.المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا: ًرابعا 

ـــــةالسنالمـــــادةالقســـمت
تاریخ العرب قبل االسالم - ١التاریخ١

التاریخ االموي - ٢

تاریخ االندلس - ٣

تاریخ قدیم - ٤

تاریخ عصر الرسالة - ٥

فلسفة تاریخ - ٦

٢٠٠٣–١٩٩٢

ولحد االن –١٩٩٣

٢٠٠٣–١٩٩٨

٢٠٠٣- ١٩٩٨

٢٠٠٣–١٩٩٨

١٩٩٩- ١٩٩٨

٢

:التي أشرف علیھا) رسائل االطاریح ، ال( : ًخامسا

السنــةمـــالقسرسالةالاألطروحة  أو اسمت

مناظرات مجالس الخلفاء في ١

العصر االموي 

٢٠٠٦تربیة بنات  / التاریخ 

المكانة االجتماعیة للفقھاء في ٢

العصر االموي

٢٠٠٧تربیة بنات  / التاریخ 

االحوال االقتصادیة في العصر ٣

العباسي الثاني 

٢٠٠٥ب معھد المؤرخین العر/ تاریخ 



سیرتھ الشخصیة ( جابر بن زید ٤

)ومرویاتھ 

٢٠٠٧معھد المؤرخین العرب / تاریخ 

.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : ًسادسا

نوع المشاركة مكان أنعقادھاالسنــة العنوان ت

بوستر / بحث ( 

)حضور

حث مشاركة ببجامعة تكریت ٢٠٠٢القدس 1
مكانة المرأة عبر العصور 2

التاریخیة 

حضوركلیة التربیة للبنات ٢٠٠٨
حضور مركز احیاء التراث ٢٠٠٩ادب الرحالت 3
4
5
6
7

. االخرى األنشطة العلمیة : سابعا 

خارج الكلیةداخل الكلیة

أو تطویر المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع : ناثام

.التعلیم

السنةمحل النشرأسم البحثت



ادارة الدولة في العصر االموي عند البالذري من ١

خالل كتاب فتوح البلدان

٢٠٠١التربیة للبنات

ي بالد القدریة ودورھا في نھایة الحكم االموي ف٢

الشام

٢٠٠١التربیة للبنات

٢٠٠٠٠التربیة للبناتتجارة العراق في العصر االموي ٣

قید النشرالعمل واالجر في االسالم٤

.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا





.كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر: ًعاشرا

و شھادة كتاب الشكر أو الجائزة أت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

١٩٩٣-١٩٩٢كلیة التربیة كتاب شكر من عمید الكلیة ١٢

١٩٩٨-١٩٩٧كلیة التربیة كتاب شكر من عمید الكلیة٢
٢٠٠٣-٢٠٠٢كلیة التربیة كتاب شكر من عمید الكلیة٣
٤
٥

.الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت

٢٠١٠دراسة سیاسیة اداریة )  ھـ ٩٦–٨٦( الخالفة االمویة ١

٢٠١٠دراسة سیاسیة اداریة ) ھـ ١٣٢–١٢٥( الخالفة االمویة ٢

٣

٤



.اللغــات :ثاني عشر 







CD یتم تسلیم نسخة على  : ملحوظة 


