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                         واالدارية والعلمية السيرة الذاتية

 
 

     : اوال: المعلومات العامة
 الحمداني نهاية محمد صالح .  أ.م.د.:     االسم الكامل

 1973  ى نينو  العراق /    :    مواليدال 
 : تاريخ الحديث والمعاصر االختصاص العام

 المعاصر : المغرب العربي الحديث و  االختصاص الدقيق
 16/1/2016منذ  استاذ مساعد     : اللقب العلمي

 التاريخ سمق / األساسيةتدريسية في جامعة الموصل /كلية التربية  :  المهنة
 2015منذ عام  للدراسة الصباحية والمسائية    قسم التاريخ  : مقرر  المنصب

-2020 
 07503276535 رقم الموبايل : 

    nihaya-mohemeed@uomosul.edu.iqالبريد االلكتروني : 
     

 والمؤهالت العلمية:     اتالشهادثانيًا : 
 1995في التاريخ العام لسنة  آداببكالوريوس   -1

 . قسم التاريخ/األدبجامعة الموصل/كلية     
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 . 1996-1995ة نينوى يباللغة االنكليزية في مديرية ترب شهادة كفاءة -2
/ك شهادة    -3 الموصل  /جامعة  الحاسوب  لعام   اآلدابلية  كفاءة  /العراق 

2004  . 
/العراق   -4 اآلداب  /كلية  الموصل  االنكليزية /جامعة  باللغة  كفاءة  شهادة 

 2004لعام 
في   الحديث والمعاصر  المغرب العربي    الحديث/ ماجستير في التاريخ    -5

   2006عام 
في   ديث والمعاصر/المغرب العربي المعاصر  حالتاريخ الفي  دكتوراه    -  6

   2010عام 
 

 الخبرة االدارية والعلمية:ثالثًا : 
العراق    -1 الموصل/  /جامعة  االثار  كلية  في  مكتبة  -2008مسؤولة 

2010 
  2014-2012عضو لجنة الضمان والجودة في كلية التربية األساسية  -2
 2015منسق قسم التاريخ في الموقع البديل /كركوك عام  -3
 2017-202015 واملألععضو اللجنة االمتحانية في الكلية  -4
 2020-2017جنة االمتحانية للدراسة المسائية للا رئيسة  -5
الكلية    -7 في  العليا  للدراسات  التنافسي  االمتحان  لجنة  -2018عضو 

2020 
 2020-2018رئيسة لجنة االقسام الداخلية في كلية التربية االساسية -6
 2020-2017عضو اللجنة العلمية والدراسات العليا في قسم التاريخ -7
 . 202-2019 عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية التربية االساسية -8
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-  2018عضو لجنة االمن والسالمة العامة في كلية التربية االساسية-9
2020 . 

 الجامعات التالية:المدارس و في   القاء محاضرات -10
 2012-2011 ةتلعفر للسناألساسية /جامعة الموصل /كلية التربية  

 . 2012-2011لسنة   األساسية /عقرهكلية التربية /جامعة دهوك  
 

 . 2013-2012لتربية االساسية/الموصل جامعة الموصل /كلية ا 
 . 2015-2014/ اآلدابجامعة كركوك /كلية  

العلمية   والمؤتمرات  الندوات  من  العديد  في  العمل  المشاركة  داخل  وورش 
 العراق وخارجه. 

 
 : العلمية المنشورة  البحوث –رابعًا 

 . 1921-1881التفاعل الفكري والثقافي بين تونس ومصر  -1
 . 1911-1551نشاط يهود ليبيا في العهد العثماني   -2
 . 1951-1911دور اليهود االقتصادي في ليبيا  -3
-1952اثر اغتيال زعماء النقابيين وأثره في قضية استقالل تونس   -4

1954 . 
 الخطاب التربوي االصالحي عند االمام عبد الحميد بن باديس .  -5
عبد   -6 االمام  عند  االصالحي  التربوي  الخطاب  في  الحضاري  البعد 

 الحميد بن باديس . 
 م.1918-1515نظام االراضي في الموصل في العهد العثماني  -7
 البشير االبراهيمي ودوره في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.  -8
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حديد  -9 زها  العراقية  المعمارية  العمرانية   النهضة  في  المرأة  دور 
 انموذجا. 

 وانعكاساتها على التونسيين. 1918-1914الحرب العالمية االولى  -10
 موقف الفكر الحداثي من السنة النبوية -11
الحميد  -12 عبد  السلطان  عهد  في  الحجاز  في  والثقافية  االدارية  الحياة 

 الثاني. 
 1969-1951ليبيا التحوالت االقتصادية في  -13
 1977-1969التحوالت االجتماعية في ليبيا في العهد الملكي -14
 1977-1969التحوالت االقتصادية في ليبيا  -15
 1977-1969التحوالت االجتماعية في ليبيا في العهد الجمهوري  -16
 محمد بن عثمان الصيد ودوره السياسي في ليبيا.  -17
 
 

 :المنشورة  الكتبخامسا : 
   1920-1881ة التونسيةتطور الحركة الوطني  -18

 
 

 :رسادسًا : كتب الشكر والتقدي
أكثر   . التقديرية  والشهادات  والتقدير  الشكر  كتب  من  العديد  حاصلة على 

 ( كتاب شكر وشهادات تقديرية .  30من )
Curriculum Vitae 

Assistant Professor Dr. Nihaya Mohammed Salih Mohammed 
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Republic of Iraq / University of Mosul / College of Basic Education 

History Department 

E-mail: nihaya-mohemeed@yahoo.com 

 

Pace and Date of Birth : Mosul 1973 

Lecturer at Mosul University / College of Basic Education History Department 

Academic achievement: Bachelor of Arts in history 1995 / University of Mosul. 

TOEFL 1996 and IC3 certificate 2004/ Mosul University  

M.A-Thesis in modern history / new and modern Morocco in 2006 of the thesis entrtled 

(national Tunisian movement 1881-1920). 

Librarian supervisor at reminents college / University of Mosul / 2008-2010 

Ph.D. Thesis in 2010 entitled "internal political development in Libya 1963 – 1977). 

Member of assurance and quality committee at University of Mosul / College of Basic 

Education 2011-2012. 

Lecturing at University of Mosul / College of Basic Education / Mosul, Talaufar, 

Duhok, Kirkuk University / College of education for the years 2011-2015. 

Researches and studies: 

Intellectual reaction between Tunisia and Egypt 1881-1921 Libyan Jews activity in 

Ottoman era 1551-1911. 

Economical role of Libyan jews 1911-1951. 

Effect of assassinating union leader and its impact in Tunisian independence 1952-1954. 

Cultural dimension of Educetional reforming speech of Imam Abdulhameed bin Badees 

Land system in Ottoman era 1515-1918. 

Al-Basheer, AL-Ibrahimi and its effect in Algeriun muslim scerntists asspcoatopm. 

The role of women in Architectural rising (Iraqi Zuha Hadid as an example) 

 


