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 :  المعلومات الشخصية
 االسم :فادية عبد الحميد صالح حمادي 

 العنوان : نينوى ,موصل  
 الحالة االجتماعية :متزوجة  

 عدد االطفال : اثنان  
 التحصيل العلمي :

 / جامعة الموصل /كلية الحقوق  2021شهادة الماجستير  في الحقوق  .1
 كلية الحدباء الجامعة /قسم القانون   2000/  1999شهادة البكالوريوس  .2

 معلومات الوظيفة :  
 العنوان الوظيفي : مدرس مساعد 

 في كلية الحقوق / جامعة الموصل  6/2008/ 25تاريخ التعيين:  
 2021/ 3/ 22تاريخ النقل والمباشرة في كلية العلوم السياحية 

 الدرجة الوظيفية :الدرجة الخامسة /المرحلة الثالثة  
 كتب الشكر :

 (من كلية الحقوق  8) •

 ( من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 4) •

   2021/ 12/ 23( من محافظ نينوى بتاريخ 1) •

   4/2021/ 12من  رئيس الجامعة التقنية الشمالية بتاريخ  (1) •
 البحوث : 

 ( بحوث 3عدد البحوث المنشورة) 
 النشاطات : 

مشاركة في الدورة التدريبية )االنترنيت( في مركز الحاسبة واالنترنيت /جامعة الموصل بتاريخ   .1
3/3  /2013   

مشاركة في دورة تطويرية بعنوان ) دور المحامي والموظف الحقوقي في تحقيق العدالة ( بتاريخ   .2
 والتي اقيمت في كلية الحقوق / جامعة الموصل .  2013/  6/6



لعلمي الطالبي الثاني في كلية الحقوق  تحت شعار ) طلبة الحقوق نواة للفكر  مشاركة بالمؤتمر ا .3
  2014/  5/ 11القانوني المتطور ( بتاريخ  

مشاركة بورشة التدريبية بعنوان ) مهارات كتابة مقترحات المشاريع( التي اقامها مركز نينوى   .4
   2018/ 8/ 5تاريخ  لالستشارات والبحوث وبالتعاون مع كلية الحقوق / جامعة الموصل ب

 مشاركة بالمؤتمر العلمي السادس )تشريعات االسرة في العراق .. الواقع واالصالح ( .5
/  4/ 14مشاركة في المحاضرة العلمية الموسومة ) اسرار النشر العلمي والتصنيف الدولي ( بتاريخ  .6

 جامعة سوهاج /مصر  2021
بعنوان ) مواقع التواصل االجتماعي بين الواقع والطموح (    2021/ 4/ 11مشاركة بورشة بتاريخ   .7

 اقيمت من قبل كلية العلوم السياحية / جامعة الموصل  
مشاركة بندوة علمية دولية بعنوان ) اللجوء وحماية حقوق االنسان : دراسات في التشريعات الدولية  .8

   6/2021/  22( بتاريخ 
    6/2021/  22  ورشة بعنوان ) مسلة بدرة اقدم تنظيم رياضي تنافسي في التاريخ ( بتاريخ مشاركة ب .9

   2021/ 6/ 7شاركة في الورشة العلمية  بعنوان ) السياحة البيئية ودورها في حماية البيئة ( بتاريخ م .10
جتمعي "  اعداد وتقديم ورشة موسومة "مكافحة التطرف واإلرهاب أساس لبناء المجتمعات والسلم الم .11

 2/2022/ 23بتاريخ  
   2022/ 4/  28المشاركة في زيارة دار الزهور للبنات ودار البراعم للبنين ودار المسنين يوم  .12
   2022/  6/   15القيام بعملية تشجير ضمن حملة زراعة المليون شجرة بتاريخ   .13
/   23القيام بنشاط في مادة )صناعة الضيافة ( بزيارة موقع )آشور الند / مجمع السدير ( بتاريخ   .14

3  /2022   
   2022/  1/ 23االشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة بتاريخ  .15

 التدريس: 
والسياحة  في كلية العلوم  إضافة للتدريس مادة حقوق االنسان للمرحلة األولى لقسمي اإلدارة الفندقية 

السياحية  وتدريس مادة الديمقراطية للمرحلة الثانية للقسمين المذكورين أعاله وتدريس مادة التشريعات 
 القانونية السياحية للقسمين للمرحلة الثالثة . 

 المهام والمسؤوليات :  
   2022/ 2021مسؤولة التدريب الصيفي للطلبة  كلية العلوم السياحية للسنة الدراسية  

 5/8/2021مسؤولة الشعبة القانونية  لكلية العلوم السياحية بتاريخ  
 
 
 


