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 التخصص العام. التاريخ الحديث 

 التخصص الدقيق تاريخ العراق الحديث والمعاصر

 الوظيفة. تدريسية 

 كلية التربية ابن /عنوان محل العمل. جامعة بغداد 

 االنسانيةرشد/للعلوم 

 االلقاب العلمية التي حصلت عليها 

 ٢٠١٣استاذ مساعد 

 ٢٠١٧االستاذية 

 االبحاث المنشورة

 االزمة الوزارية في عهد عبد الكريم قاسم -

 الشريف شرف ودوره في حركة رشيد عالي -

 في العراق ١٩٤١الكيالني 

 صراع الملك فيصل االول واالنكليز-

 مقتل الكابتن البريطاني جفرز في الناصرية -

 سياسة بريطانيا تجاه العشائر العراقيةخالل 

 الحرب العالمية االولى

 خالد الهاشمي ودوره السياسي في العراق-

 ول مع ناجي شوكت في خالف الملك فيصل اال-

 العراق 

 السلطة التشريعية في العراق -

 تشكيالت الجيش العراقي في العهد العثماني -

 االخير 

 الفاشية وتاثيرها في المجتمع العراقي خالل 

 الحرب العالمية االولى

 معارك حاسمة في التاريخ االسالمي -

 اعادة تحقيقهاالطبعات الرديئة والحاجة الى -

 في ترسيخ مبادئ الديمقراطية دور الجامعات -

 في المجتمع 
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 دور الموسسات التربوية في مكافحة االرهاب -

 مدينه اربيل بين ماضيها وحاضرها  -

 الجهود التدريسية 

 تاريخ الوطن العربي المعاصر /المرحلة الرابعة-

 المرحله الرابعةتاريخ العراق السياسي/-

 تاريخ الوطن العربي الحديث /المرحلة الثانية -

 التاريخ االوروبي/المرحلة الثالثة -

 تاريخ العراق االجتماعي /ماجستير-

 تاريخ المغرب العربي/ماجستير-

 تاريخ العراق السياسي/ماجستير-

 تاريخ االستعمار والصهيونية/ماجستير-

 الحديث/ماجستيرتاريخ العراق -

 المعاصر/ماجستيرتاريخ العراق -

 تاريخ اسيا/ماجستير-

 +عضوية اللجان

 وضع اسئلة االمتحان التنافسيلجنه -

 لجنه تصحيح االمتحان التنافسي-

 لجنه مناقشة بحوث التخرج للمرحلة الرابعة-

 لجنه استالل رسائل واطاريح الدراسات العليا-

 غرض الترقية لجنه استالل البحوث المقدمة ل-

 العلمية

 لجنه تقويم بحوث ترفع للموتمرات العلمية-

 لجنه ثقافية -

 علمية لجنه -

 لجنه اجتماعية-

 +المؤتمرات

 المؤتمر العلمي الثالث /كلية التربية ابن رشد-

٢٠١٥ 

 الموتمر الدولي الرابع/كلية التربية ابن رشد -

٢٠١٦ 

 مركز/الموتمر الدولي االول للحشد الشعبي -

 ٢٠١٥كربالء للدراسات



 ٢٠١٥موتمر جامعة تكريت /كلية التربية للبنات -

 كلية التربية ابن الموتمر العلمي لحقوق االنسان/-

 ٢٠١٦رشد

 الرابع /كلية التربية ابن رشد الموتمر الحسيني -

 ٢٠١٦بالتعاون مع العتبة العباسية 

 االول/جامعة المصطفىالموتمر العلمي -

٢٠١٧ 

 الموتمر العلمي الثاني لحقوق االنسان كلية -

 ٢٠١٨التربية ابن رشد 

 الموتمر العلمي الخامس/كلية التربية ابن رشد  -

٢٠١٨ 

 +الندوات والورش 

 حضرت العديد من الندوات والورش العلمية -

 في مجال االختصاص وغير مجال االختصاص

 االشراف على الدراسات العليا +

 على خمس طالب ماجستير اشرفت -

 اشرفت على ثالث طالب دكتوراه-

 +ساهمت في مناقشة العديد من رسائل الماجستير 

 واطاريح الدكتوراه

 المولفات المنشورة +

 ١٩٦٨-١٩٦٣العهد العارفي في العراق -

 +المولفات قيد النشر 

 ١٩٥٦-١٩٥٥يوميات حسين جميل -

 اسرار موت الملك فيصل االول-

 +التشكرات والتقديرات

 حصلت على العديد من الشكر والتقدير من وزير  -

 والعمداءالتعليم العالي وكذلك من رؤوساء الجامعات 

 . ومعاونوا العمداء ورؤوساء االقسام

 +النشاطات االخرى

 شاركت في اقامة العديد من المعارض الطالبية-

 كتبت العديد من المقاالت في عدد من الجرائد -

 جريدة الجريدة(  – المدى  – )الصباح الرسمية 



 حركة المرأة العراقية وهي  عملت نائبة لرئيسة -

 من مؤسسات المجتمع المدني

 

 

 

 

 


