احمد طارق حمودي نجم الجبوري

المعلومات الشخصية:
البلد :العراق
الجنس :ذكر
اللغة :العربية
الهاتف الجوال07722748990 :
االيميل األكاديميahmed.tareq2@uosamarra.edu.iq :
الحالة الزوجية :متزوج
اللقب العلمي :استاذ مساعد

المؤهالت العلمية:
 بكالوريوس في التاريخ \ جامعة االنبار 1999 :
 ماجستير في التاريخ اإلسالمي \ جامعة االنبار-كلية التربية 2005

عنوان الرسالة(موارد الذهبي في السيرة النبوية من خالل كتابة تاريخ اإلسالم)

 دكتوراه في التاريخ اإلسالمي \جامعة االنبار كلية االداب 2015
عنوان االطروحة(الصالحي ومنهجه في كتابة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير
العباد الغزوات عام الوفود)

~~1

المعلومات الوظيفية:
 تدريسي في جامعة االنبار-كلية التربية للبنات سابقا
 تدريسي في جامعة سامراء -كلية االثار,حاليا

المواد التي درستها
-1السيرة النبوية والخالفة الراشدة(للمرحلة األولى كلية التربية)
-2منهج بحث(للمرحلة الثانية,كلية التربية للبنات)
-3حريات(,المرحلة الثانية,كلية التربية للبنات)
-4تاريخ شبه الجزيرة العربية(مرحلة أولى ,قسم الحضارة)
-5تاريخ العرب قبل اإلسالم(مرحلة ثانية,قسم الحضارة)
-6حضارة بالد الشام القديم(مرحلة ثانية  ,قسم حضارة)
-7تاريخ العراق اإلسالمي(مرحلة ثانية لقسمي السياحة االثرية
والدينية ولقسم االثار اإلسالمي)
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المنشورات
البحوث

-1صالح الدين االيوبي ,دراسة في الدروس المستخلصة من شخصيته وسياسته
-2الخطط العسكرية للبطل خالد بن الوليد
-3الحياة االجتماعية واالقتصادية من خالل كتاب االعتبار السامة بن منقذ
-4الخشني ومنهجه في كتابة تاريخ الفقهاء والمحدثين
-5التأليف والمدراة في السيرة النبوية واثرها في تحقيق السلم المجتمعي (مشترك)
-6الصولي ومنهجه في كتابة اخبار الراضي باهلل والمتقي باهلل
-7المنهج النقدي عند االمام الصالحي

المناصب اإلدارية:
-1رئيس قسم السياحة االثرية والدينية  ,جامعة سامراء كلية االثار 2019-2018
-2رئيس قسم الحضارة ,جامعة سامراء ,كلية االثار 2020-2019
-3رئيس قسم السياحة االثرية والدينية  2020ولحد االن
-4رئيس قسم الحضارة –وكالة
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اللجان العلمية
-1عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية االثار – جامعة سامراء

اللجان العلمية
-1عضو عدة لجان امتحانية ,ورئيس اللجنة العلمية في قسم الحضارة والسياحة
االثرية والدنية

ورش العمل
العشرات من ورش العمل في اختصاصات مختلفة منها التاريخ واالثار

عضو هيئة إدارية لنادي المستقبل الرياضي في محافظة االنبار
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الرسائل التي اشرف عليها
اشرف على العديد من الرسائل داخل وخارج العراق

اللغات التي اجيدها
-1اللغة العربية\ ممتازة
-2اللغة اإلنكليزية\ متوسطة

كتب الشكر والتقدير
-1كتاب من الوزير
-2كتاب من محافظة صالح الدين
-3خمس كتب من رئيس جامعة سامراء
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