
                                                                
  ذاتیةالسیرة ال

  
  

  الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة
  

  ـدساملة حممود حمم  االسم

  استاذ مساعد  اللقب العلمي  دكتوراه  الشھادة
  احلديث وعلومه  العلميالقسم   العلوم االسالمية  الكلیة

  السرية النبوية واحلضارة االسالمية  التخصص الدقیق  التاريخ االسالمي  التخصص العام

 Salimamahmood@umosul.edu.iq  البرید االلكتروني

  
  

  الـعـلـمـیـة المؤھالت
  

  تاریخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة  الدرجـة
الموصل  بكالوریوس تاریخ\آداب   العراق   1986 
الموصل  ماجستیر ميتاریخ اسال\آداب   العراق   2009 
الموصل  دكتوراة تاریخ اسالمي\آداب   العراق   2013 

  
  :الخبرات العملیة

  الفترة الزمنیة  جھة العمل  الوظیفة
  الى  من

القانون والعلوم جامعة الموصل كلیة   في جامعة الموصل موظفة
  السیاسیة 

١٩٩٧  ١٩٨٦  
  ٢٠١١  ٢٠٠٩  جامعة الموصل المكتبة المركزیة  مدرس مساعد 

  ٢٠١٩  ٢٠١٣  جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة  مدرس                   
    ٢٠١٩  جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة  استاذ مساعد               
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  ):ة(المنشور البحوث العلمیة
  تاریخ النشر  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث

مالح االستاذ الدكتور ھاشم یحیى ال
وجھوده العلمیة في كتابة السیرة 

النبویة ( الوسیط في السیرة النبویة 
 انموذجا )

مجلة كلیة 
 العلوم االسالمیة

 \الموصل 
٢٠١٤حزیران  العراق  

المدینة المنورة في المؤلفات 
التاریخیة االسالمیة حتى القرن 

 العاشر الھجري

مجلة كلیة 
 العلوم االسالمیة

العراق 
٢٠١٨ن حزیرا الموصل\  

شیوخ الخدام في كتاب نصیحة 
المشاور وتعزیة المجاور البن 

  م١٣٦٧ \ھـ  ٧٩٦فرحون ت 

مجلة جامعة 
كركوك 

للدراسات 
 االنسانیة

 

 \ك كركو
٢٠١٨حزیران  العراق  

المرابطون والموحدون دراسة في 
عناصر الوحدة والتنوع االداري 

 واالقتصادي

مجلة اداب 
كلیة  \الرافدین 

 االداب

 \صل المو
٢٠١٨حزیران  العراق  

المعطیات االداریة في كتاب ( مرآة 
الزمان في تاریخ االعیان ) لسبط 

م)١٢٥٦ \ھـ ٦٥٤ابن الجوزي ت(   

المؤتمر الدولي 
 \الثاني عشر

 تركیا
٢٠٢٠حزیران  تركیا  

 \ھـ ٩١١منھجیة السمھودي (ت  
م) في تدوین السیرة النبویة ١٥٠٥

 في كتابھ وفاء الوفا 

داب مجلة ا
كلیة  \الرافدین 

 االداب

 \الموصل 
٢٠٢٠ایلول  العراق  

كتاب (  المعطیات العلمیة في كتاب 
مرآة الزمان في تاریخ االعیان ) 

 \ھـ ٦٥٤لسبط ابن الجوزي ت( 
  م)١٢٥٦

التربیة للعلوم  
 االنسانیة 

 \الموصل 
 العراق

مقبول للنشر بتاریخ 
٢٠٢١ 

مصادر السیرة النبویة في كتاب  
 \ھـ ٩١١الوفا للسمھودي (ت  وفاء

م)  ١٥٠٥  

كلیة العلوم  
 االسالمیة 

 \الموصل 
٢٠٢١مقدم للنشر   العراق  

    
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الكتب المنشورة
 سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

منھجیة ابن خلدون في تدوین السیرة النبویة 
لبنان \دار الكتب العلمیة  وتفسیرھا  2010 

في تاریخ المدینة الشریفة التحفة اللطیفة 
ھـ) دراسة المنھج ٩٠٢للسخاوي ت (

 والمعطیات الحضاریة
العراق \مكتبة اكرم بشار   2014 

  
  
  
  
  
  

  المقررات (المواد) الدراسیة التي قمت بتدریسھا:
  مكان التدریس  اسم المقرر (المادة)

كلیة العلوم االسالمیة  \جامعة الموصل    االقتصاد االسالمي  

كلیة العلوم االسالمیة  \جامعة الموصل   حث منھج ب  

كلیة العلوم االسالمیة  \جامعة الموصل   السیرة النبویة   
كلیة العلوم االسالمیة  \جامعة الموصل   النظم االسالمیة   

كلیة العلوم االسالمیة  \جامعة الموصل   تاریخ االدیان   
وم االسالمیة كلیة العل \جامعة الموصل   انتشار االسالم في اسیا   

كلیة العلوم االسالمیة  \جامعة الموصل   انتشار االسالم في افریقیا   
كلیة العلوم االسالمیة  \جامعة الموصل   سیرة ال البیت والصحابة   

    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  


