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 السيرة الذاتية

 االسم : مها ناجً حسٌن

  1794تارٌخ المٌالد : 

 الحالة الزوجٌة : متزوجة

 الدٌانة : مسلم

 التخصص العام : التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 التخصص الدقٌق : تارٌخ العالقات الدولٌة

 الوظٌفة : استاذ جامعً 

 الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد

 / كلٌة التربٌة للبنات / قسم التارٌخعنوان العمل : جامعة بغداد 

 اوالً : المؤهالت العلمية

 التاريخ الكليح الجامعح الذرجح العلميح

 1776 التربٌة للبنات جامعة بغداد تكالىريىس

 2001 التربٌة للبنات جامعة بغداد ماجستير

 2009 التربٌة للبنات جامعة بغداد دكتىراه
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 ثانياً : التدرج الوظيفي

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 2001 – 1779 كلٌة التربٌة للبنات باحث

 2009 – 2001 كلٌة التربٌة للبنات مدرس مساعد

 2011 – 2009 كلٌة التربٌة للبنات مدرس

 ومازلت – 2011 كلٌة التربٌة للبنات استاذ مساعد

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي

 الى –الفترج من  الجامعح الجهح المعهذ / الكليح

 ومازلت – 2001 بغداد كليح الترتيح للثناخ

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

 السنة المادة القسم

 تارٌخ العصور الوسطى / المرحلة االولى التاريخ
 تارٌخ الوطن العربً الحدٌث/المرحلة الثانٌة

المرحلة تارٌخ الوطن العربً المعاصر/  
 الرابعة

2001-2003 
2004-2013 
 ومازلت -2013

 2003-2001 تارٌخ الوطن العربً المعاصر / المرحلة الثانٌة الجغرافية
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 خامساً : )االطاريح ، الرسائل( التي اشرف عليها

 السنة القسم اسم االطروحة او الرسالة ت

التارٌخ كلٌة  / ماجستٌر 1762-1745الحركة الوطنٌة فً اوغندا  1
التربٌة 
 للبنات

2011 

اثر االرسالٌات التبشٌرٌة االوربٌة فً واقع التعلٌم فً  2
 / دراسة تارٌخٌة / ماجستٌر 1056-1000جبل لبنان 

التارٌخ كلٌة 
التربٌة 
 للبنات

2012 

عبد العزٌز القصاب واثره االداري والسٌاسً فً  3
 / دراسة تارٌخٌة / ماجستٌر 1765-1002العراق 

التارٌخ كلٌة 
التربٌة 
 للبنات

2012 

التارٌخ كلٌة  / ماجستٌر 1750-1721التعلٌم النسوي فً العراق  4
التربٌة 
 للبنات

2013 

-1740التطورات الداخلٌة فً امارة رأس الخٌمة  5
 / دكتوراه 1701

التارٌخ كلٌة 
التربٌة 
 للبنات

2013 

العالقات االمرٌكٌة البرٌطانٌة وتأثٌرها على السٌاسة  6
 تٌرس/ ماج 1759-1745 المصرٌة

التارٌخ كلٌة 
التربٌة 
 للبنات

2014 

 1790-1790االردنٌة  –العالقات السٌاسٌة المصرٌة  7
 / دراسة تارٌخٌة / ماجستٌر

التارٌخ كلٌة 
التربٌة 
 للبنات

2014 

-1769الفلسطٌنٌة  –العالقات السٌاسٌة االردنٌة  8
 / دراسة تارٌخٌة / ماجستٌر 1793

التارٌخ كلٌة 
التربٌة 
 للبنات

2014 
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 سادساً : االنشطة العلمية

 رج الكليحاخ داخل الكليح

االشراف على تحىث تخرج طالثاخ      -1

 المرحلح المنتهيح

 

تقسيم تعض رسائل الماجستير  -2

 واطاريح الذكتىراه كخثرج علميح

 

 

 

سابعاً : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة 

 تطوير التعليموالمجتمع او 

 السنح محل النشر اسم الثحج خ

االنظمة النقدٌة فً الجزائر بعد  1
 1797-1762االستقالل 

مجلة كلٌة التربٌة للبنات/ 
 15جامعة بغداد / المجلد 

2004 

دراسة تارٌخٌة فً تطور  2
 –العالقات العسكرٌة الجزائرٌة 

 الفرنسٌة بعد االستقالل

مجلة كلٌة التربٌة للبنات/ 
 16جامعة بغداد / المجلد 

2004 

االمرٌكٌة  –العالقات الجزائرٌة  3
فً مجال الثورات المعدنٌة 

1762-1790 

كلٌة  -مجلة االستاذ 
ابن رشد/جامعة -التربٌة

 76بغداد / العدد

2007 

دراسة تارٌخٌة فً تطور القطاع  4
الصحً الجزائري بعد االستقالل 

1762-1790 

للبنات/ مجلة كلٌة التربٌة 
 20جامعة بغداد / المجلد 

2007 

جٌش التحرٌر الوطنً الجزائري  5
1754-1762 

كلٌة  -مجلة االستاذ 
ابن رشد/جامعة -التربٌة

 06بغداد / العدد

2007 

الجٌش الوطنً الشعبً الجزائري  6
1762-1790 

مجلة كلٌة التربٌة للبنات/ 
 21جامعة بغداد / المجلد 

2010 

 2010مجلة دراسات فً التارٌخ العالقات العسكرٌة الجزائرٌة مع  7
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بلدان المعسكر االشتراكً 
1754-1790 

واالثار/كلٌة االداب/جامعة 
 19بغداد /العدد

السٌاسة التعلٌمٌة فً الجزائر  8
1762-1790 

مجلة الباحث / كلٌة التربٌة 
للعلوم االنسانٌة / جامعة 

 6كربالء / العدد 

2013 

الحزب الشٌوعً الجزائري  9
 وموقفه من الثورة الجزائرٌة

مجلة الباحث / كلٌة التربٌة 
للعلوم االنسانٌة / جامعة 

 10كربالء / العدد 

2014 

صفحات من تارٌخ الحزب  11
الشٌوعً الجزائري مابعد 

 االستقالل

مجلة دراسات فً التارٌخ 
واالثار/كلٌة االداب/ جامعة 

 19بغداد / العدد 

2014 

التجربة الزراعٌة السوفٌتٌة فً  11
التجربة  –الدول العربٌة 

 -1762الجزائرٌة انموذجاً 
1790 

مجلة كلٌة التربٌة للبنات/ 
 25جامعة بغداد / المجلد 

2014 

الصناعة السوفٌتٌة فً الجزائر  12
-1765بٌن النظرٌة والتطبٌق 

1790 

-مجلة االستاذ/كلٌة التربٌة
ابن رشد/جامعة بغداد / 

 100العدد

2014 

التجربة الصناعٌة السوفٌتٌة فً  13
التجربة  –الدول العربٌة 

-1762الجزائرٌة انموذجاً 
1765  

مجلة دراسات فً التارٌخ 
واالثار/كلٌة االداب/جامعة 

 20بغداد /العدد

2015 

 

 

 ثامناً : كتب الشكر وشهادات التقدير

 السنح الجهح المانحح كتة الشكر وشهاداخ التقذير

 2013 – 2002 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات كتاب شكر

 


