
 

 السيرة الذاتية والعلمية
 

 اسم التدريسي )نادية جاسم محمد الحسونة(
 

 الشهادة، دكتوراة /اللقب العلمي :مدرس  
 قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل، الموصل، العراق 

  
 

 المعلومات الشخصية
 نادية جاسم محمد    االسم  ●

  1972 / 7 /1 المواليد  ●

 نينوى   مكان الوالدة  ●

 أنثى   الجنس ●

 عراقية  الجنسية ●

 متزوجة   الحالة الزوجية  ●

 ٣ عدد األطفال  ●
  

  07719822755 رقم الهاتف الجّوال  ●

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس   اللقب العلمي  ●

 قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة الموصل القسم العلمي  ●

 تاريخ إسالمي   التخصص العام  ●



 التاريخ العباسي ) تاريخ شرق آسيا الحضارة الهند ( التخصص الدقيق  ●

  saged_abd@yahoo.com البريد األلكتروني  ●

 Research Gateمن ال profileرابط صفحة ال بوابة البحث العلمي  ●

 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  ●

● ORCID رقم الORCID  (-????-????- رقمًا: ???? 16)يتكون من???? 

 
 
 
 

 التحصيل الدراسي 
 الجهة المانحة التخصص  السنة الشهادة

التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة الموصل   تاريخ عباسي                2018 دكتوراه  ●
 العراق  /

التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة الموصل   تاريخ عباسي                  2007 ماجستير  ●
 العراق  /

التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة الموصل   /                     2001 بكالوريوس ●
 العراق  /

 

 األلقاب العلمية
  2007 / 2 /13 مدرس مساعد   ●

  2018/ 2 / 6 مدرس   ●

   مساعد باحث   ●

 تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي  ●

 

 الخبرات العلمية واإلدارية
 قسم التاريخ /كلية التربية للعلوم اإلنسانية.     

mailto:saged_abd@yahoo.com


 مكان العمل   الخبرة   ●

 

 األنشطة التدريسية 
 /قسم التاريخ /كلية التربية للعلوم اإلنسانية   لثةالعربية االسالمية /الثا الحضارة ●

 المادة، المرحلة، القسم، الكلية ●

 

 الدراسات العليااإلشراف على طلبة  
 عدد الطالب  الماجستير  ●

 عدد الطالب  الدكتوراه  ●

 

 البحوث المنشورة 
 الصين صادراتها ووارداتها من خالل الكتب البلدانية  ●

 2بحث  ●

●  

 تسلسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  ●

 2كتاب  ●

●  

 فاألقدم بالنسبة لسنة النشر تسلسل الكتب من األحدث 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية
   2019عنوان المؤتمر المؤتمر الدولي الحادي عشر للعلوم االجتماعية واألبحاث الراهنة /تركيا/أنطاليا /  ●

 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة



●  

 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 

 النشاطات العلمية األخرى 
  .الدورات التطويرية ●

 دورة سالمة اللغة العربية  ●

 مهارات استخدام المكتبة الشاملة   ●

 الدورات التأهيلية ●

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  ●

●  

 

 كتب الشكر
 قبل عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية تثمينا لمشاهدة طلبة المرحلة الرابعة  مقدم من   ٢٠١٩/   ٩ /٢٢شكر وتقدير  ●

 مقدم من قبل معاون عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية إلى اللجان االمتحانية   ٢٠١٩/  ١٢/ ١١شكر وتقدير  ●

● .  

 
 
 


