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 تعريفي: ملخص

  

 تدريسية في قسم التاريخ/ كلية التربيةالهادي عبد نغم. د ،. 

 

 :الدراسية الشهادات 

  

 Ph.D. #1:  2013قسم التاريخ/ كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد. 

 M.Sc. #2:  2004قسم التاريخ/ كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد. 

 B.Sc. #3:  2000ابن رشد/ جامعة بغداد  –قسم التاريخ/ كلية التربية. 
 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

  الجامعة المستنصرية وعمادة الكلية.مجموعة كتب شكر من الوزارة ورئاسة 
 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

 (11.سنة خدمة في التعليم العالي ) 

 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

 تاريخ أوروبا الحديث -
 حقوق اإلنسان -

 

 

 المهني او الجمعيات: اإلنتساب

 

 الدراسات األولية(. عضو لجنة مناقشة البحوث( 

 .عضو لجنة الغياب 

 .عضو لجنة السمنار 
 

 المنشورات العلمية
 

 ( بحث منشور3: )بحوث علمية. 

 تطوير المهارات:
 

 عدد من الشهادات في مجال التعليم المستمر ودورة حاسوبالشهادات :. 

 عدد من المؤتمرات داخل العراق.المؤتمرات :. 

 وندوات وورشة عمل في مجال حوق اإلنسان: ورش عمل ودورات ورش العمل. 
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Curriculum Vitae 

Dr. Nagham Abdel Hadi 

Mustansiriyah University – College of Education 
Mobile: +9647700805045 

Email: username@email.com 

 PERSONAL SUMMARY: 

 Dr. Nagham Abdel Hadi, teaching in the Department of History / College of Education. 

EDUCATION: 

  

• Ph.D. # 1: Department of History / College of Education for Girls / University of Baghdad 2013. 

• M.Sc. # 2: Department of History / College of Education for Girls / University of Baghdad 2004. 

• B.Sc. # 3: Department of History / College of Education - Ibn Rushd / University of Baghdad 2000. 

 ACADEMIC HONORS AND AWARDS: 

• A collection of thanks books from the Ministry and the presidency of Mustansiriyah University and the Deanship of 

the College. 

 ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE: 

• 11 years of service in higher education. 

COURSES TAUGHT: 
 

Undergraduate Graduate 

History of modern Europe 
Human rights 

 

PROFESSIONAL AFFILIATIONS: 

• Member of the research discussion committee (preliminary studies). 

• Member of Absence Committee. 

• Member of the Seminar Committee. 

PUPLICATIONS: 

• Scientific research: (3) published research. 

PROFFESSIONAL DEVELOPMENT 

• Certificates: A number of certificates in the field of continuing education and computer course. 

• Conferences: a number of conferences inside Iraq .. 

• Workshops: workshops, courses, seminars and workshops in the field of human rights. 
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