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١٢/٦/١٩٥٧:تاریخ المیـالد 

متزوجة :الحالة الزوجیة 

اربعة اوالد :عـــــدد األوالد  

مسلمة :الدیـــــــــــانة

تاریخ العالقات الدولیة :  صــالتـخـص

في جامعة بغداد استاذة:  ھ ــــــالوظیف

استاذة  :الدرجة العلمیة 

جامعة بغداد / كلیة التربیة للبنات :  عنوان العمل

/ :   العمل   ھاتف

/ :   الھاتف النقال

tourmaline_57@yahoo.com:البرید إاللكتروني 

.المؤھالت العلمیة : ًأوال 

خالتاریالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

١٩٨٢كلیة اآلداب جامعة بغداد بكالوریوس

١٩٨٨معھد البحوث والدراسات العربیة جامعة الدول العربیة الماجستیر

المعھد العالي للدراسات السیاسیة الجامعة المستنصریة الدكتوراه
والدولیة 

٢٠٠٠

دبلوم عالي أخرى



.التدرج الوظیفي : ًثانیا 

.التدریس الجامعي : ًثالثا 

ىال- من الفترة  الجامعة)الكلیة/ المعھد (الجھةت

١٩٩٦–١٩٩٠بغداد كلیة العلوم السیاسیة 1

١٩٩٦بغداد كلیة التربیة للبنات 2

3

4

5

6

7

٨

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

١٩٩٠–١٩٨٨جامعة الكوفة ساعد مدرس م١

١٩٩٦–١٩٩٠جامعة بغداد مدرس ٢

٢٠٠٩–١٩٩٦جامعة بغداد استاذ مساعد ٣

٢٠٠٩جامعة بغداد استاذ ٤

٥

٦



.المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا: ًرابعا 

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
وایران الحدیث دراسات في تاریخ تركیاالمرحلة الرابعة  / التاریخ ١

والمعاصر 

١٩٩٦

٢٠٠١دراسات اجتماعیة في الخلیج العربي ماجستیر تاریخ حدیث ٢

دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة دكتوراه تاریخ حدیث ٣

دراسات في تاریخ اسیا الوسطى 

٢٠٠٩

٢٠١٠

٤

٥

٦

٧

:التي أشرف علیھا) االطاریح ، الرسائل ( : ًخامسا

السنــةمـــالقسرسالةالاألطروحة  أو اسمت

العدید من االطاریح والرسائل ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧



.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : ًسادسا

نوع المشاركة مكان أنعقادھاالسنــة العنوان ت

بوستر / بحث ( 

)حضور

العدید من الندوات 1

والمؤتمرات العلمیة 
2
3
4
5

. االخرى األنشطة العلمیة : سابعا 

خارج الكلیةداخل الكلیة

المشاركة في مناقشة العدید من الرسائل 

واالطاریح 

أو تطویر دمة البیئة والمجتمع المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخ: ثامنا

.التعلیم

السنةمحل النشرأسم البحثت

١

٢

٣



.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا





.كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر: ًعاشرا

كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة ت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

جامعة بغدادتب شكر ك١
وزارة الداخلیةكتاب شكر٢
وزیر التعلیم العالي كتاب شكر٣
وزیر التعلیم العالي تھنئة ٤
٥

.الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت

التنشئة السیاسیة في المجتمع األسرائیلي ١

كاساتھا على دول الجوار سیاسة تركیا األقلیمیة وانع٢

العدید من البحوث والمقاالت المترجمة ٣

٤

٥

٦



.اللغــات :ثاني عشر 

  األنكلیزیة

 التركیة



CD یتم تسلیم نسخة على  : ملحوظة 


