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 أواًل : المؤهالت العممية . 

 .2001جامعة بغداد عام  –حاصمة عمى شهادة البكالوريوس في التاريخ من كمية اآلداب  .1

د جامعـة بغـدا –وعمى شهادة الماجستير في تـاريخ الخمـيا العربـي الحـديث مـن كميـة اآلداب  .2
 -1624المعنونـة العالاـات الخارجيـة لدولـة اليعاربـة فـي عمـان  , عن الرسـالة 2005عام 

1747. 

ة وعمــى درجــة الــدكتورال فــي فمســفة التــاريخ فــي تــاريخ الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن كميــ .3
المعنونــة التطــورات السياســية الداخميــة  , عــن االطروحــة2012جامعــة بغــداد عــام  –اآلداب 

 .1789 -1783ت المتحدة األمريكية في السنوات األولى بعد حرب االستقالل في الواليا

 

 ثانيا : التدريس الجامعي .

 :كاآلتي  مواد عدة ضمن اختصاصي العام وهي امت بتدريسو 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
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, منـذ تعيينـي كما امت باإلشراف عمى عدد كبير من مشاريع التخرج لطمبة المرحمة الرابعة

 .واإلعداديةة ترة التطبيق في المدارس المتوسطفضاًل عن اإلشراف العممي خالل ف

 وحضر فيها : التي شارك  ةاألنشط العمميةوالندوات ت المؤتمرا ثالثًا:

لتطوير  UNESCO Training Coursesوالتي نظمتها   ELT Unitشاركت بدورة 
 مهارات األساتذة في المغة االنكميزية.

عن موضوع  بغداد جامعة –كمية اآلداب أاامها اسم التاريخ في  مشاركة في ورشة عممية
 .2009عام  (تربة اليابانيةتحميل لم)اليابان والعراق 

مشاركة في أعمال المؤتمر العممي الدولي لعموم التربية الذي نظمته كميتا التربية ابن رشد 
 2014 والتربية لمبنات

 المؤتمر العممي الدولي الثاني لفكر الثورة الحسينية المباركة
تضافات ونشاطات فكرية واس حضور حمقات نقاشية متعددة ضمن نشاط القسم الثقافي
 متنوعة تربوية وتنموية

عضو في لجنة منااشة بحوث تخرج طمبة المرحمة الرابعة / التاريخ الحديث / لمدراسة 
ولجنة االمتحان الشامل لطمبة المرحمة الرابعة ولجنة تصحيح االمتحان التنافسي  المسائية

 –وعضوية المجنة المركزية لضمان الجودة في كمية التربية لمطمبة المتقدمين لمدراسات العميا 
 ابن رشد 

 لسنوات عدة  االمتحانيةالمشاركة بالمجنة 
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 في التخصصين العام والدايق: البحوث المنشورةالنتاج العممي و 

ــي  .1 ــيا العرب ــي الخم ــزي ف ــوذ االنكمي ــرن الســابع عشــر مواــف عامــان مــن النف ــي الق ف
 –امن عشــر , بحــث منشــور فــي مجمــة كميــة اآلداب والنصــف األول مــن القــرن الثــ

 .2008,  83جامعة بغداد , العدد 

القرن السابع عشر والنصـف  خاللالفارسية في الخميا العربي  –عمانية العالاات ال .2
 -كميــة التربيــة –مجمــة األسـتاذ  األول مـن القــرن الثـامن عشــر , بحـث منشــور فـي

  .2008,  67ابن رشد , العدد 

هــد بنــي نبهــان )العهــد النبهــاني المتــنخر( , بحــث منشــور فــي مجمــة ٌعمــان فــي ع .3
 .2008, 70ابن رشد, العدد  -كمية التربية –األستاذ 

,  1776 – 1607الشـمالية  أميركـاالتنوع الطائفي في المستعمرات االنكميزية فـي  .4
الجامعـــة المستنصـــرية, العـــدد الثـــاني ,  –بحـــث منشـــور فـــي مجمـــة كميـــة التربيـــة 

2014. 

تطــور الكنيســة البروتســتانتية األســقفية فــي الواليــات المتحــدة  ميكانيــة واــرا ة نگاال  .5
, 109جامعــة بغـــداد , العـــدد  –األمريكيــة, بحـــث منشـــور فــي مجمـــة كميـــة اآلداب 

2014. 

ـــي تحـــوالت الكنيســـة   .6 ـــد حـــرب  األســـقفيةنظـــرة مـــوجزة ف ـــات المتحـــدة بع ـــي الوالي ف
مؤتمر العممي الدولي لعموم التربيـة , بحث شاركت به في أعمال ال1784االستقالل 

 عمى شهادة تقديرية. , وحصمتالذي نظمته كميتا التربية ابن رشد والتربية لمبنات

 

 :شهادات التقديرو كتب الشكر 
الســيد رئــيس مــن حصــمت عمــى العديــد مــن كتــب الشــكر والتقــدير مــن معــالي رئــيس الــوزرا  و 

 بيــتد وعمـادة كميــة المـنمون الجامعــة ومـن جامعـة بغــداد والسـيد عميــد كميـة التربيــة ابـن رشــ
 من الجامعة األردنية الحكمة العرااي والمجمع العممي العرااي و 

الكتــب المنشــورة : التطــورات السياســية الداخميــة فــي الواليــات المتحــدة بعــد حــرب االســتقالل  
 , دار عدنان لمنشر والتوزيع .  1789 -1783
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