
 C.Vالسٌرة الذاتٌة   

 : د.وئام عدنان عباس حسن  االسم الرباعً واللقب

  6651/  61/  65: بغداد   محل وتارٌخ الوالدة

 : متزوجة  الحالة الزوجٌة

 : جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات / قسم التارٌخ  مكان العمل

  -: المؤهالت العلمٌة أوال:

بكلورٌوس من كلٌة التربٌة ) ابن رشد ( / جامعة بغداد من الثالث االوائل على الكلٌة  -

6695 – 6691  . 

 . ( 6661/  6/  11 )فً  / جامعة بغداد بتقدٌر جٌد جدا  ماجستٌر من كلٌة االداب   -

 . ( 6661/  1/  12 )فًدكتوراه من كلٌة التربٌة ) ابن رشد ( , جامعة بغداد بتقدٌر امتٌاز  -

 ثانٌاً : 

 .  6691/  61/  14تارٌخ التعٌٌن   -6

 سنة .  13عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :  -1

 .  1111/  5/  14اللقب العلمً : استاذ مساعد  -2

 المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات والندوات منها  ثالثاً :

 نوع المشاركة  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 مشاركة ببحث تكرٌت / كلٌة االداب جامعة 2002 القدس 1

 حضور كلٌة التربٌة للبنات / قسم التارٌخ 2002 مكانة المرأة عبر العصور 2

 حضور مركز احٌاء التراث 2002 ادب الرحالت 3

المرأة العراقٌة تارٌخ  4
 ومعرفة

 بحث كلٌة التربٌة للبنات / قسم التارٌخ 2010

التسامح والتأخً فً  5
 االسالمٌةالحضارة 

 بحث كلٌة التربٌة للبنات / قسم التارٌخ  2011

 حضور كلٌة التربٌة للبنات / قسم التارٌخ 2011 نشأة الدولة العراقٌة  6

من تراثنا نستلهم الدروس  7
 فً بناء إداري سلٌم 

 بحث كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد 2012

السبل الكفٌلة للنهوض  2
 بمنهج البحث التارٌخً 

 رئاسة الجلسة كلٌة التربٌة للبنات / قسم التارٌخ 2012

الشخصٌة العراقٌة وافاق  2
 حضورها فً التراث والمعاصرة 

 بحث مركز احٌاء التراث العلمً العربً 2013

دور الوثائق والمخطوطات  10
 فً حفظ تراث العراق 

 بحث للبنات / قسم التارٌخكلٌة التربٌة  2013

كلٌة التربٌة فً التنمٌة دور  11
 البشرٌة 

كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  2013
 االنسانٌة 

 رئاسة جلسة 

 حضوركلٌة التربٌة للبنات / قسم اللغة  2013قراءات فً االدب والفكر  12



 العربٌة اللغوي العراقً 

 بحث  الجمعٌة الوطنٌة لحماٌة المستهلك  2013 حماٌة البٌئة من التلوث  13

تطوٌر وتحدٌث الموارد  14
 المعرفٌة لمناهج التارٌخ

 حضور جامعة بغداد / جامعة النهرٌن 2014

ربٌع بغداد ٌعانق نوروز  15
 كوردستان

 حضور جامعة صالح الدٌن 2014

علمائنا فخر عراقنا بعلمهم  16
 نهتدي وبخلقهم نقتدي 

 حضور  / كلٌة االداب جامعة بغداد  2014

الجٌش العراقً الصٌرورة  17
 والتحدٌات 

 بحث كلٌة التربٌة للبنات / قسم التارٌخ 2014

 بحث  الجمعٌة الوطنٌة لحماٌة المستهلك 2014 االغذٌة فً التراث العربً 12

فهارس الكتب فً التراث  12
 العربً

 بحث التراث العلمً العربًمركز احٌاء  2015

حقوق االنسان فً التراث  20
 العربً 

 مشاركة مركز احٌاء التراث العلمً 2015

طب وعلوم االمام الصادق  21
 علٌه السالم

 بحث الجامعة / كربالء  كلٌة ابن حٌان 2015

االثار االسرٌة الناجمة عن  22
 خروج المرأة العراقٌة

كلٌة التربٌة للبنات / وحدة التوجٌه  2016
 واالرشاد التربوي 

 حضور 

 

  -:اللجان  رابعاً :

 .  1113ولغاٌة  6661 لجنة االمتحانٌة فً قسم التارٌخ للفترة من ال -6

 . ( 1164 , 1163 , 1162 ) البحوث للسنوات لجنة استالل -1

 لجنة التوجٌه واالرشاد .  -2

 ل االجتماعً . لجنة التكاف -3

 اللجنة العلمٌة فً قسم التارٌخ .  -4

 اللجنة االستثارٌة فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات .  -5

 مشرفة على العدٌد من الرسائل واالطارٌح الجامعٌة لطلبة الماجستٌر والدكتوراه  خامساً :

 السنة  القسم اسم االطروحة أو الرسالة ت
 2003 قسم التارٌخ مناظرات مجالس الخلفاء فً العصر االموي 1

 2004 قسم التارٌخ  الفقهاء فً العصر االموي مكانة  2

االحوال االدارٌة واالقتصادٌة فً ضواحً الكوفة حتى  3
 نهاٌة القرن الثانً الهجري 

 2011 قسم التارٌخ

المكانة التجارٌة لمدٌنة دمشق من القرن الثانً الهجري  4
 حتــى نهاٌة القرن الرابع الهجري 

 2013 دكتوراهقسم التارٌخ / 

الصناعات والحرف فً مصر فً القرون الثالثة االولى  5
 للهجرة 

 2013 قسم التارٌخ

المرأة فً كتاب االصابة فً تمٌٌز الصحابة    ) البن  6
 م ( دراسة تارٌخٌة  1442/  ه252حجر العسقالنً ت:

 2013 قسم التارٌخ / دكتوراه 

الحٌاة االجتماعٌة فً المجتمع االسالمً من خالل كتاب  7
 حمل من انساب االشراف للبالذري

 2015 قسم التارٌخ / دكتوراه

 2015 قسم التارٌخ / ماجستٌر واثرهم فً الحٌاة العامة فً مصر من  العلماء المقادسة 2



 م (  14 – 11/  ه 2 – 5القرن ) 

الحٌاة االقتصادٌة فً الدولة العربٌة االسالمٌة فً العصر  10
 ه 247 – 212العباسً 

قسم التارٌخ / اتحاد 
 المؤرخٌن العرب 

2002 

قسم التارٌخ / اتحاد  زديجابر بن زٌد اال 11
 المؤرخٌن العرب

2003 

 

: المشاركة كعضو أو رئٌس لجنة لمناقشة الرسائل واالطارٌح الجامعٌة لطلبة سادساً 

 ( مناقشة لحٌن إعداد السٌرة الذاتٌة .  31الماجستٌر والدكتوراه تجاوزت ) 

 -: كتب الشكر والشهادات التقدٌرٌة: سابعاً 

 السنة  اللجنة المانحة  كتب الشكر والشهادات التقدٌرٌة  ت

 1227 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات  كتاب شكر  6

 1222 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر 1

 1222 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر 2

 2000 للبناتعمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر 3

 2001 عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر 4

 2010 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر 5

 2011 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر 1

 2012 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر 9

 2013 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر 6

 2013 تكرٌتعمٌد كلٌة االداب / جامعة  كتاب شكر 61

 2014 وزٌر العلوم والتكنولوجٌا  كتاب شكر 66

 2014 ابن رشد  / عمٌد كلٌة التربٌة كتاب شكر 61

 2014 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً كتاب شكر 62

 2015 رئٌس الجامعة المستنصرٌة  كتاب شكر 63

 2015 مدٌر مركز احٌاء التراث العلمً العربً  كتاب شكر وشهادة تقدٌرٌة 64

 2015 عمٌد كلٌة ابن حٌان  كتاب شكر وشهادة تقدٌرٌة 65

 2016 / جامعة بغدادعمٌد كلٌة االداب كتاب شكر  61

 2016 عمٌد كلٌة التربٌة /الجامعة المستنصرٌة كتاب شكر  69

 

  -: الكتب والبحوث المنشورة والمقبولة للنشر ثامناً :

, سنة  66تجارة العراق فً العصر االموي , مجلة كلٌة التربٌة للبنات , العدد  -6

1111  . 

,  62ودورها فً نهاٌة الحكم االموي , مجلة كلٌة التربٌة للبنات , العدد  القدرٌة -1

 .  1111سنة 

, ادارة الدولة العربٌة االسالمٌة فً العصر االموي من خالل كتاب فتوح البلدان  -2

 .  1113سنة  , 64المجلد 



 .  1116, سنة  11العمل واالجر فً االسالم , مجلة كلٌة التربٌة للبنات , المجلد  -3

مجالس الخلفاء االدبٌة والعلمٌة فً العصر االموي , مجلة دراسات فً التارٌخ  -4

 .  1161, سنة  26واالثار , العدد 

حٌاة السٌاسٌة فً العصر االموي , مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة , اثر الفقهاء فً ال -5

 .  1161, سنة  69المجلد 

اع السٌاسٌة واالدارٌة مطبعة ( دراسة فً االوض ه 621 – 614) الخالفة االموٌة  -1

 .  1166 –ران , بغداد الغف

 .  1161الفقهاء والسلطة فً العصر االموي , مطبعة الغفران , بغداد ,  -9

 .  1161العمران والفتوح فً عصر الولٌد بن عبد الملك , مطبعة الغفران , بغداد ,  -6

االدارة المدنٌة وموظفوها فً ضواحً الكوفة حتى نهاٌة القرن الثانً الهجري ,  -61

 ( .  1161/  61/  2مجلة كلٌة التربٌة للبنات , ) مقبول للنشر فً 

 1162مجلة مركز احٌاء التراث , سنة عالمة الفرائض الفقهٌة ستٌنة المحاملً ,   -66

ات ( فً القرأن الكرٌم , مجلة العلوم الحدٌثة والتراثٌة الفكرٌة لكلمة ) النب السٌاقات  -61

 .  1163( سنة  62, العدد ) 

م ( ,  6116 – 169/  ه 311 – 611االحداث السٌاسٌة لمدٌنة دمشق للمدة )   -62

 .  1164سنة ,  2مجلة مركز احٌاء التراث العلمً , العدد 

شعارات حركات المعارضة فً العراق فً العصر االموي ودالالتها الدٌنٌة   -63

 .  1164اٌلول ,  1 العدد , 15والسٌاسٌة , مجلة كلٌة التربٌة للبنات , المجلد 

المرأة وحقوقها فً اوراق البردي فً ضوء الكتاب والسنة والرسالة االسالمٌة ,   -64

 .  1164/  236العدد 

, ت الفخارٌة والزجاجٌة فً مصر خالل القرون الثالث االولى للهجرة الصناعا  -65

 (  1164/  4/  3, مقبول للنشر )  رلة دراسات فً التارٌخ واالثامج

من كالم امٌر المؤمنٌن علً ابن ابً طالب ) علٌه السالم ( أدب , حكم ) دراسة   -61

وتحقٌق ( , مجلة مركز احٌــــاء التـــراث العلمــــــً العربـــــــً , مقبول للنشر ) 

16  /5  /1164  ) 

فً كتاب االصابة البن حجر ت : جهود المرأة فً رواٌة الحدٌث النبوي الشرٌف   -69

 1164/  6/  6مقبول للنشر ) العلمً العربً , لة مركز احٌاء التراث . مج ه 941

 ) 

االحوال الثقافٌة لمصر فً عهد الممالٌك , مجلة مركز احٌاء التراث العلمً العربً   -66

 (  1164/  6/  6, مقبول للنشر ) 

الوعظ فً العصر االموي واثره بالجوانب االدارٌة والسٌاسٌة , مقبول للنشر     )   -11

13  /1  /1165  ) 

( عن الخالفة االموٌة فً كتابة ) التارٌخ ( , ه 196الدمشقً )ت موارد ابً زرعة   -16

 .  1165مطبعة العهد , بغداد 

 م ( . 63 –م  66هـ  /  9 -هـ  4اسهامات المقادسة العلمٌة فً مصر من ) ق   -11



 ) قٌد النشر (

 

 -:   الدورات التدرٌبٌة :تاسعاً        

 .  1111/  1/  61الى  1111/  1/  4( من  46دورة التأهٌل التربوي )  -

 .  1163/  2/  65فً    Microsoft word 2010دورة  -

 .  1163اتجاهات وتطبٌقات حدٌثة فً طرائق التدرٌس فً الجامعات العراقٌة فً الشهر الثالث من سنة  -

  1163/  66/  65 فً  ( Microsoft excel 2010دورة )  -

 .  1164/  1/  11دورة ) حقوق االنسان فً التراث العربً واالسالمً ( فً  -

 .  1164/  61/  62فً (  لحفاظ على التراث البغدادي دورة ) ا -

 .  1164/  66/  11( فً  Google scholarدورة كٌفٌة ملئ استمارة التسجٌل فً )  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.م.د  شروق كاظم سلمان                       أ.د عبد الكرٌم عز الدٌن االعرجً

  عمٌد كلٌة التربٌة للبنات                                     رئٌس قسم التارٌخ     


