
  يةالسيرة الذات

  أحمد رجب حمداناالســــــــــــم: 

  ١٩٦٥تاريخ الميـالد: 

 متزوج  الحالة الزوجية:

  ستة عـــــدد األوالد:

  مسلم الديـــــــــــانة:

  الشهادة:   دكتوراه

  : تدريسي الوظيفــــــة

  لغة عربية  :التـخـصــص

 الدرجة العلمية: استاذ مساعد

 بغداد ـ كلية العلوم االسالميةعنوان العمل: جامعة 

  هاتف العمل: 

  ٠٧٩٠٤٩٨٠٣٨٣الهاتف النقال: 

 ahmedrajab6565 البريد االلكتروني:  

  . العلمية المؤهالت:  أوالً 

 التاريخ   الكليـــة  الجامعة  العلمية الدرجة

 ١٩٩١  االسالمية العلوم كلية/ بغداد جامعة/ بكالوريوس

 ١٩٩٧  /القرآن وعلوم العربية اللغة كلية العراقية الجامعة/ الماجستير

  ٢٠٠٨/ ١/ ٣١  اآلداب كلية  العراقية الجامعة/ الدكتوراه



  

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

  التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

  بكالوريوس
 

  ١٩٩١  كلية العلوم االسالمية  جامعة بغداد

  ١٩٩٧  اللغة العربية وعلوم القرآن كلية  الجامعة العراقية الماجستير

  الدكتوراه
 

  ٢٠٠٨/ ١/ ٣١  كلية اآلداب  الجامعة العراقية

  
  

 التدريس الجامعي .

  الى –الفترة  من   الجامعة  الجهة  (المعهد / الكلية)  ت

  تعيين والى اآلن ٢٠١٩ـ  ٢٠٠٣محاضر، ومن   ٢٠٠٣ـ١٩٩٩من   بغداد  كلية العلوم االسالمية  ١

  
 

 التدرج الوظيفي . استاذ مساعد ثانياً :

 

 الى - الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  ٢٠٠٨ــ  ٢٠٠٣  كلية العلوم االسالمية  مدرس مساعد  ١

  ٢٠١١ــ  ٢٠٠٨/ ٢١/٩من  كلية العلوم االسالمية  مدرس  ٢

  والى اآلن  ١٣/١١/٢٠١١من   كلية العلوم االسالمية  استاذ مساعد   ٣

  ٢٠١٤والى اآلن  ٦/٣/٢٠١١من  كلية العلوم االسالمية  مقرر قسم الشريعة المسائي  ٤

    ١/٩/٢٠١١ـ٢/٨/٢٠١١من   كلية العلوم االسالمية  بديل رئيس قسم الشريعة   ٥

  ٢٠١٣/  ٨/١ـ  ٨/١١/٢٠١٢من   كلية العلوم االسالمية  رئيس قسم الشريعة وكالة  ٦

 الى االن ١٨/١٢/٢٠١١من  كلية العلوم االسالمية رئيس ملتقى اللغة العربية في قسم الشريعة  

  ٢٠/٥/٢٠١٤ – ٤/١١/٢٠١٣من  كلية العلوم االسالمية مقرر قسم الشريعة المسائي  

 ٧/٢٠١٩/ -  ١١/٢٠١٨من / كلية العلوم االسالمية مقرر قسم الشريعة الصباحي  

 والى االن  – ٨/١١/٢٠١٩من  كلية العلوم االسالمية مقرر قسم الحضارة واالثار االسالمية الصباحي  



 ثالثا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

  نوع المشاركة  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

  محاضرة (نشاط علمي)  كلية العلوم االسالمية  ٢٠٠٨  محاضرة بالغية آيات القرآنية الكريم 1 ( بحث / بوستر حضور)

  ندوة لتطوير التعليم  كلية العلوم االسالمية  ٢٩/١٢/٢٠١٠  ندوة أثر العلم في تهذيب السلوك 2

  ندوة (نشاط علمي)  كلية العلوم االسالمية  ٢٠١٢/ ٨/٢  ندوة اإلسالم واثره في الشعر             3

  ندوة (نشاط علمي)  كلية العلوم االسالمية  ٦/٣/٢٠١٣  ندوة اللغة والمجتمع 4

  ندوة (نشاط علمي)  كلية العلوم االسالمية  ١٤/٣/٢٠١٣قراءات حضارية في شخصية الرسول البالغة النبوية  5

  المؤتمر العلمي السابع  كلية العلوم االسالمية  ٢٥/٤/٢٠١٣ـ٢٤  درس من التربية الفكرية للفرد والمجتمع   6

 دورة علمية تربوية جامعة بغداد ١٥/٩/٢٠١١ ١٨٩٩) ذي العدد: ١٥٨دورة التأهيل التربوي ( مشاركة 7

 دورة علمية تربوية  جامعة بغداد ٢٠/١٠/٢٠١١ ٢١٢٧ذي العدد:  )١٣٢مشاركة دورة اللغة العربية ( 

 دورة الحاسوب العلمية جامعة بغداد ١٥/٩/٢٠١١ ١٤٧٠شهادة مشاركة تدريسي ذي العدد:  

 ندوة لتطوير التعليم كلية العلوم االسالمية ١٥/٤/٢٠١٢ مشاركة اجتماع اساتذة قسم الشريعة 

 ندوة لتطوير التعليم كلية العلوم االسالمية ٢٥/٢/٢٠١٣ مشاركة اجتماع اساتذة قسم الشريعة 

 (نشاط علمي) ندوة  كلية العلوم االسالمية  ١٧/٣/٢٠١٣ مشاركة في قراءات حضارية لشخصية الرسول 

  المؤتمر العلمي الثامن  كلية العلوم االسالمية  ٢٥/٤/٢٠١٣-٢٤  ٢٢/٣٣٥مشاركة في مؤتمر ذي العدد: ء/ 

  ندوة (نشاط علمي)  كلية العلوم االسالمية  ٢٩/١٢/٢٠١٤  ٢٢/٩٥١ذي العدد: ء/مشاركة (مقرر الندوة)  

  العلمي التاسع المؤتمر  كلية العلوم االسالمية  ٢٠١٥/ ١٦/٤-١٥  مشاركة ببحث 

  ندوة (نشاط علمي)  كلية العلوم االسالمية   ٢٤/١/٢٠١٧  مشاركة بمسابقة االصابة في سرعة االجابة 

  المؤتمر العلمي العاشر  كلية العلوم االسالمية     مشاركة ببحث 

  ندوة بيوم الضاد  الجامعة المستنصرية  ١٨/١٢/٢٠١٦  يوم الضاد الموافق  

  

 الجوائز  و شهادات التقدير.رابعا: كتب الشكر ،  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

  ١٩٩٠  كلية العلوم اإلسالمية  جائزة تقديرية لبحث ( عربية القرآن) ١

  ١٩٩٠  جامعة بغداد  جائزة تقديرية لبحث ( عربية القرآن) ٢

  ٢٠٠٤  جامعة بغداد  كتاب شكر ٣

  ٢٣/٦/٢٠٠٨  عميد كلية العلوم اإلسالمية  ٣٤٣٨ذي العدد:  كتاب وثناء ٤

  ٣١/١٠/٢٠١١  مساعد رئيس جامعة بغداد العلمي  ٢١٩٨شكر وتقدير ذي العدد:  ٥

   ٢/١١/٢٠١١  رئيس جامعة بغداد   ٢٢١٥شكر وتقدير ذي العدد:   

  ٢٣/٤/٢٠١٢  عميد كلية العلوم االسالمية وكالة  ٢٠٤٧كتاب شكر ذي العدد: ش/  

  ١٥/٥/٢٠١٢  عميد كلية العلوم اإلسالمية  ٢٥٠٠كتاب شكر ذي العدد: ش/  



  ١٤/٣/٢٠١٣  عميد كلية العلوم اإلسالمية  ١٨٢٠شكر وتقدير ذي العدد: م/  

  ٢٥/٣/٢٠١٣مجلس محافظة بغداد لجنة التربية   شهادة تقديرية  

   ٢٧/٣/٢٠١٣   اإلسالمية عميد كلية العلوم  جائزة تقديرية بمناسبة ندوة(جلسة شعرية)  

  ٢٧/٣/٢٠١٣   عميد كلية العلوم اإلسالمية  كتاب شكر بمناسبة ندوة(جلسة شعرية)  

    ٨/٤/٢٠١٣    عميد كلية العلوم اإلسالمية  كتاب شكر (معرض النشرات الجدارية)   

  ٢٥/٤/٢٠١٣- ٢٤  عميد كلية العلوم اإلسالمية  للمشاركة ببحث في مؤتمر كتاب شكر وتقدير  

   ٨/٦/٢٠١٣  عميد كلية العلوم اإلسالمية   ٣٣١٤شكر وتقدير ذي العدد: ش/   

   ٢/١٠/٢٠١٣  المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء  شهادة تقديرية  

  ٢٤/٢/٢٠١٤  وزير التعليم العالي والبحث العلمي    ٣٠١/د/٦/٧شكر وتقدير ذي العدد:   

   ١٧/٣/٢٠١٤  اإلسالمية عميد كلية العلوم  ١٤٧٤ذي العدد: ش/ شكر وتقدير  

  ٦/٤/٢٠١٤  عميد كلية العلوم اإلسالمية  /س٤٣٧شكر وتقدير ذي العدد:  

  ٦/٤/٢٠١٤  عميد كلية العلوم اإلسالمية  ٤٣٥ذي العدد: س/شكر وتقدير   

  ٦/٤/٢٠١٤    عميد كلية العلوم اإلسالمية   ٤٣٥ذي العدد: س/ شكر وتقدير  

  ٢٠١٤/ ٢٤/٤ - ٢٣  اإلسالمية عميد كلية العلوم  شهادة تقديرية  

    ٤/٥/٢٠١٤  رئاسة جامعة بغداد  ٢٥٩٤شكر ومنح قدم ذي العدد: ش/  

    ١٢/٤/٢٠١٥  عميد كلية العلوم اإلسالمية  ١٩٨١شكر وتقدير ذي العدد: ش/  

  .٢٠١٥/ ١٦/٤- ١٥  عميد كلية العلوم اإلسالمية   شهادة تقديرية  

  ٢٥/٨/٢٠١٥  العلوم اإلسالميةعميد كلية   ٥٠٣٢ذي العدد: ش/  شكر وتقدير   

  ٢٠١٥- ٢٠١٤للعام   عميد كلية العلوم اإلسالمية  شكر وتقدير  

    ٢٧/٣/٢٠١٦    عميد كلية العلوم اإلسالمية   ١٩٧٧شكر وتقدير ذي العدد: ش/  

  ٢٠١٦/ ١٦/٤- ١٥  عميد كلية العلوم اإلسالمية   شهادة تقديرية   

  ٢٦/٦/٢٠١٦  اإلسالمية عميد كلية العلوم   ٣٧٥٩شكر: ذي العدد: ش/  

  ١٨/١٢/٢٠١٦معاون عميد كلية العلوم الصرفة/   شكر   

  

  


