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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  احمد حسين احمد حمادي :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  التاريخكلية االداب / قسم ..ـ  االنبارالعمل : جامعة  

  :أستاذ دكتور ..... الدرجة العلمية:                  تاريخ قديم...التخصص 

 :العنوان البريدي  

 07902308655    /     نقال           

 يالبريد االكترون : ahmedhyuhfgh@gmail.com 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                      الفلوجة -االنبار  والدة :ــمكان ال   
  A1035821  جواز سفر:                          1/7/1963خ الوالدة : ــتاري   

                                     10 عدد األطفال :                               متزوج   الحالة االجتماعية :  
 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
 12/7/1987 العراق الموصل البكالوريوس
 11/2/2004 العراق بغداد الماجستير 

 25/11/2007 العراق بغداد هالدكتورا
  الغساسنةالعالقة الخارجية لدولة   :ان رسالة الماجستيرعنو 

                                           
 

 م ( 305 –ق.م  64سورية في العصر الروماني )  : هعنوان أطروحة الدكتورا 

 
 

                              
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     مقرر قسم
     مقرر الدراسات العليا

     مقرر قسم
 رئيس قسم 2013 2011 قسم التاريخ رئيس قسم

     رئيس قسم 
   لبةطالشؤون لعميد المعاون 

 
  

 
 

 شعار اجلامعة 
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
المرحلة الثانية  الساساني والبيزنطيالتاريخ 

2007-2016 
 قديم

   
   

                        
   

 :الدراسات العليا  . تدريس المواد في 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 تاريخ قديم / ماجستير  االول + الثاني  تاريخ العرب قبل االسالم
   

   
   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
 الدكتوراه  حطارياالشراف على عدد من رسائل الماجستير وا 
 
 
 
 

 
     
 .تقييم البحوث: 4

ة , وكذلك بحوث التخرج للمرحلة عتم تقيم عدد من البحوث عن طريق الوزارة , خبير علمي وكذلك عن طريق الجام
 الرابعة ـ
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 . االهتمامات البحثية : 5
 أكثر من عشر بحوث منشورة , وصدار كاتبين   
 

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  تمرمكان المؤ  عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

 باحث مشارك 2010 جامعة االنبار / كلية االداب  عروبة القدس
 باحث مشارك 2009 المنتدى الثقافي / فلوجة اليهود في التاريخ

 باحث مشارك 2009 المنتدى الثقافي / فلوجة الهجرات العربية القديمة
 باحث مشارك 2014 الميةماليزيا / الجامعة االس في التاريخ  ٌعمان

    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

مجلة جامعة االنبار  االحوال االقتصادية في مملكة االنباط .1
 للعلوم االنسانية

 2008 منشور

يمات االدارية والوالة في سورية في عهد االباطرة ظالتن .2
 م(192-م 96الصالحين )

الداب /جامعة مجلة كلية ا
 بغداد

 2009 منشور
 

الصالت التجارية بين السومريين والمراكز التجارية في  .3
 الخليج العربي

مجلة كلية االداب /جامعة 
 2014  تكريت

مجلة كلية االداب /جامعة  دور المرأه في الحضارة العراقية القديمة .4
 الموصل

 2012 

البيزنطي في عهد –تجارة الحرير والصراع الفارسي  .5
 م(565-م527جستنيان )

 2015 منشور مجلة جامعة االنبار

الساساني تجاه القوى العربية –أوجه الصراع البيزنطي  .6
الغساسنة ( في عهد جستين الثاني –)المناذرة 

 م(578-م565)

 مجلة جامعة االنبار
 2014 منشور

ة االنبار مجلة جامع النشاط االقتصادي في مملكة الحيرة قبل االسالم .7
 2015 منشور للعلوم االنسانية

 
مجلة االستاذ/كلية التربية  التنظيمات االدارية في سورية في عهج السلوقي .8

 2009  / ابن رشد

-334الشرق االدنى تحت حكم االسكندر المقدوني ) .9
 ق.م(323

مجلة االستاذ / كلية 
 2010  التربية /ابن رشد

الول والثاني الصراع اليماني الحبشي في القرنين ا .10
 والميالدي

 
 
 
 

مجلة جامعة االنبار 
 للعلوم االنسانية

 2016 منشور
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
 2016 دار امجد /عمان م305-ق.م64سورية في العصر الروماني 

 2016 دار امجد / عمان العالقات الخارجية لدولة الغساسنة
   
 :سعا : عضوية اللجان تا

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 االمتحانيةجنة لرئيس ال رئيس القطاعية 

   سكرتير رئيس هيئة تحرير مجلة

   جامعة االنبار للعلوم االنسانية

   

   

   
 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 اريخ انعقادهات مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2009/10/18-2009/11/8 جامعة االنبار دورة التأهيل التربوي 
 2009/11/10 جامعة االنبار كفاءة الحاسبات
 2016 كلية االداب اللغة العربية

 
 2016 كلية االداب دورة ادارية
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

  21/11/2017     ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2017 العراق  جامعة بغداد شكر وتقدير

 2010 العراق  جامعة االنبار شكر وتقدير

 2011 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير

 2016 اقالعر التعليم العالي  ةروزا تهنئة 

 2016 العراق رئيس جامعة تهنئة

 2016 العراق عميد كلية  االداب تهنئة

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 المشاركة مع االقسام االخرى في الندوات العلمية .

 

 قراءات عامة
 نعم

 

 أنشطة أخرى
 

 علمية وثقافية ومجمعية . انشطة

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 نعم تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ات األجنبيةــــاللغ

 القراءة العامة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات   اتـــــــــــوايــاله


