
 

                                                                                           
                                                 

       

 

 السيرة الذاتية

 

  لفته  حامد حميد عطية:باللغة العربية الرباعياالسم 

 Hamid Hameed Ataehاالسم باللغة االنكليزية:

 1/7/1771 تاريخ الميالد  :

 ذكر الجنس:

 متزوج الحالة االجتماعية :

 واحدعدد االوالد :

 مسلمالديانة :

 العصر االموي-السيرة النبوية التخصص الدقيق: التاريخ االسالمي :العامالتخصص 

 تدريسي الوظيفة :

 استاذ مساعد الدرجة العلمية :

 جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم التاريخ عنوان العمل :

 هاتف العمل :

 17717737970 الهاتف النقال :

 Dr.HamidHameedAlmojamay @gmil.Comالبريد االلكتروني :

 رقم جواز السفر:



 الً : المؤهالت العلمية او

 تاريخ الحصول عليها الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 1777 التربية المستنصرية بكالوريوسال

 9110 التربية ديالى الماجستير

 عنوان الرسالة
 عاصم بن عمر بن قتادة الظفري االنصاري ومروياته التاريخية

 

 9113 التربية/ ابن رشد  بغداد الدكتوراه

 عنوان األطروحة
-31اراضي القطائع في الدولة العربية االسالمية خالل العصر االموي 

 م737-001هـ/179
 

    أخرى

 

 ثانياً :  التدرج الوظيفي     

 الى –المدة من  الجهة الوظيفة ت

 1/7/9111- 97/5/9117 جامعة ديالى مدرس مساعد 1

 1/7/9111 جامعة ديالى مدرس 9

 3/1/9115 جامعة ديالى ستاذ مساعدأ 7

   ستاذأ 3

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي    

 الى -ة من المد الجامعة المعهد / الكلية (الجهة )  ت

 الى االن9110 ديالى التربية للعلوم االنسانية 1

9    

7    

3    

5    

 

 

 بتدريسها  التدريسي مارابعاً : المقررات الدراسية التي ق

 الدراسية السنة القسم المادةاسم  ت

تاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر  1
 األموي

 9117-9110 التاريخ

 9117-9110 التاريخ منهج البحث التاريخي 9

 9112-9117 التاريخ حقوق االنسان 7

تاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر  3
 األموي

 9112-9117 التاريخ

تاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر  5
 األموي

 9117-9112 التاريخ

اإلسالمية في العصر تاريخ الدولة العربية  0
 األموي

 9111-9117 التاريخ



تاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر  
 األموي

 9111-9111 التاريخ

تاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر  
 األموي

 9119-9111 التاريخ

تاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر  
 األموي

 9117-9119 التاريخ

الدولة العربية اإلسالمية في العصر تاريخ  
 األموي

 9113-9117 التاريخ

 

 : التدريسيخامساً : ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها   

 السنة القسم اسم األطروحة أو الرسالة ت

 9115 التاريخ جرير بن حازم االزدي ومروياته التاريخية 1

9    

7    

3    

5    

0    

7    

 

 ً  : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها . سادسا

 

 ت
 

 العنوان
 

 السنة
 

 

 مكان انعقادها
 

نوع 
 المشاركة

المدلوالت التاريخية في  1
 القران الكريم

مؤتمر اإلعجاز ألقراني األول الذي  9112
كلية التربية –إقامته جامعة ديالى 
نيسان  92-97األساسية للفترة من 

 م9112

 بحث

اإلعجاز العلمي والقرآني  9
 للطوفان

مؤتمر اإلعجاز ألقراني األول الذي  9117
كلية التربية –إقامته جامعة ديالى 
اذار 71-97األساسية للفترة من 

 م9117

 بحث

جمع وتدوين القران الكريم  7
وإعجازه في القرن األول 

 الهجري

مؤتمر اإلعجاز ألقراني األول الذي  9111
كلية التربية –ى إقامته جامعة ديال

 9111األساسية للعام 

 بحث

الفكر السياسي للفرقة  3
 االباضية

المؤتمر االول الذي اقامته كلية  9117
 الشريعة/ جامعة ديالى

 بحث

الفكر السوقي عند عبد  5
 الرحمن الداخل

مؤتمر كلية التربية للعلوم االنسانية  9113
 9113/جامعة ديالى/

 بحث

سنة حادثة بئر معونة  0
 هـ 3/05

 بحث الجامعة العراقية كلية التربية للبنات 9110

7     

 



 سابعاً :  االنشطة العلمية االخرى   

 
 داخل الكلية

 

 
 خارج الكلية

 دورةطرائقالتدريس
 دورة

 (lc3) اجتيازامتحان
 

 (  tofal) اجتيازامتحانالتوفل كفاءةالحاسوب

 دورةكفاءةالحاسبة
 التدريساجتيازاختبارسالمةاللغةوصالحية

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 ثامناً : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .

 
 ت

 
 سم البحثا

 

 
 محل النشر

 
 السنة

1 
قتادة بن النعمان الظفري دراسة في سيرته 

 ودوره في اإلسالم
 9117 مجلة الفتح

9 

النشاط التجاري بين العرب المسلمين 
وأوربا في القرن الرابع الهجري من خالل 
 كتب البلدانيين العرب والرحالة المسلمين(

 

 9117 مجلة ديالى

 9111 مجلة الفتح زيد بن عمرو بن نفيل العدوي 7

3 
مجلة كلية العلوم  القطائع في المفهوم االسالمي

 االسالمية
9113 

5 
واثرها على الواقع اراضي القطائع 

 الزراعي خالل العصر االموي
مجلة دراسات في 

 التاريخ واالثار
9113 

0 
المدرسة التاريخية في المدينة المنورة حتى 

 نهاية القرن الثاني الهجري
مجلة كلية العلوم 

 االسالمية
9113 

7 
السلطة السياسية والخوارج قراءة في 

 مناظراتهم
مجلة دراسات في 

 واالثارالتاريخ 
9113 

 9110 مجلة اشنونا المستشرقون وموقفهم من القران الكريم 2

7    

11    

 



 

 تاسعاً : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .

1-  

9-  

7-  

3-  

5-  

0-  

7-  

 

 

 

 

 عاشراً : كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدير

 
 ت

 
 كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

 

 
 الجهة المانحة

 
 السنة

 9117 الكلية كتاب شكر 1

 9112 الكلية كتابشكر 9

 9117 رئاسة الجامعة كتاب شكر 7

 9111 رئاسة الجامعة كتاب شكر 3

 9111 رئاسة الجامعة كتاب شكر 5

 

 حادي عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة . 

 
 ت

 
 سم الكتابا

 

 
 سنة النشر

1   

9   

7   

3   

5   

0   

 

 

 التي يجيدها التدريسي: اللغاتثاني عشر :  



 العربية -1

 االنكليزية -9

7-  

 

 


