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.علمیة المؤھالت ال: ًأوال 

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

م١٩٩٩االداببغدادبكالوریوس

م٢٠٠٣االداببغدادالماجستیر

م٢٠٠٧تربیة بناتبغدادالدكتوراه

أخرى



.التدرج الوظیفي : ًثانیا 

.التدریس الجامعي : ًثالثا 

الى- من الفترة  الجامعة)الكلیة/ المعھد (الجھةت

م٢٠٠٦-٢٠٠٥ذي قاركلیة االداب1

الى االن -٢٠٠٦بغدادكلیة التربیة للبنات2

3

4

5

6

7

٨

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

م٢٠٠٧- ٢٠٠٥تاریخ- كلیة االداب /جامعة ذي قارمدرس مساعد١

م٢٠١٠- ٢٠٠٧تاریخ- كلیة تربیة بنات/جامعة بغدادمدرس٢

٣

٤

٥

٦



.المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا: ًرابعا 

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
م٢٠٠٦-٢٠٠٥و منھج البحث –فكر اسالمي التاریخ١

م٢٠٠٨-٢٠٠٧تاریخ الدولة العربیة االسالمیةجغرافیة٢

الى االن- ٢٠٠٠٨حضارة اسالمیةخالتاری٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

:التي أشرف علیھا) االطاریح ، الرسائل ( : ًخامسا

السنــةمـــالقسرسالةالاألطروحة  أو اسمت

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧



.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : ًسادسا

نوع المشاركة مكان أنعقادھاالسنــة العنوان ت

ستر بو/ بحث ( 

)حضور

1
2
3
4
5
6
7

. االخرى األنشطة العلمیة : سابعا 

خارج الكلیةداخل الكلیة

أو تطویر المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع : ثامنا

.التعلیم

السنةل النشرمحأسم البحثت

علیھ (المنظور الجھادي في فكر االمام الصادق١

)السالم

جامعة -مجلة االداب

بغداد

م٢٠٠٨

جامعة - مجلة االستاذ)صلوات هللا علیھم(الھدایا عند الرسول محمد وآلھ٢

بغداد

م٢٠٠٩

في عھد االمام الفكر العسكري وعدلھ االسالمي٣
رضى هللا (الى مالك االشتر)علیھ السالم(علي
)عنھ

-مجلة كلیة التربیة للنات
جامعة بغداد

م٢٠١٠



الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والدینیة عن ٤
نزھة (شرق افریقیا عند االدریسي في كتابھ

)تحفة النظار(وابن بطوطة في)المشتاق

دراسات في التاریخ 
جامعة بغداد–واآلثار 

م٢٠١٠

.یة المحلیة والدولیة الھیئات العلمعضویة :تاسعا





.كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر: ًعاشرا

كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة ت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

م٢٠٠٩رئیس جامعة بغدادكتاب شكر وتقدیر١
٢
٣
٤
٥

.الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر

سنة النشرالكتابأسمت

١

٢

٣

٤

٥

٦



.اللغــات :ثاني عشر 







CD یتم تسلیم نسخة على  : ملحوظة 


