السيرة الذاتية
االسم  -:انوار ناصر حسن فرج المرجاني .
المواليد . 0796/01/6 -:
الحالة الزوجية  -:متزوجة .
اللقب العلمي  -:مدرس .
تاريخ الحصول عليه 2102/0/22 -:

العدد . 2546/22 -:

اسم رسالة الماجستير  -:جالل الدٌن الحنفً وأثره فً المجتمع العراقً ( . ) 2119 – 0705
التخصص العام  -:تارٌخ حدٌث .
التخصص الدقيق  -:تارٌخ العراق الحدٌث والمعاصر .
المواد التي تم تدريسها -:
 .0حقوق انسان .
 .2تارٌخ اوربا فً عصر النهضة .
 .2التارٌخ االوربً فً القرن التاسع عشر .
المناصب االدارية -:
 .0مقررة الدراسات االولٌة للعام الدراسً . 2102 – 2102
 .2رئٌسة قسم التارٌخ . 2105
اللجان -:
.0
.2
.2
.5
.4
.6

لجنة امتحانٌة .
لجنة غٌابات .
لجنة مناقشة بحوث تخرج .
لجنة التقرٌر الذاتً.
لجنة االرشاد التربوي .
لجنة التكافل االجتماعً .

الدورات -:
 .0دورة  Google scholarفً . 2104/00/04
 .2دورة حاسبات فً . 2106/2/25
 .2دورات فً مركز احٌاء التراث بتارٌخ  2106/2/22-20و  2104/02/06-02و -29
 2106/00/21و . 2106/02/8-5

نشاطات عامة -:
.0
.2
.2
.5
.4
.6

قراءة رسالتً ماجستٌر لبٌان االستالل فٌها .
اشراف علمً على طالبات المرحلة الرابعة .
استشارة علمٌة من قبل طالبتً ماجستٌر .
حضور  2ندوات .
االشراف على بحوث تخرج الطالبالت (  4بحوث ) .
ساعة حرة بعنوان (علً آل بازركان واثره السٌاسً واالداري والفكري ) .

كتب الشكر  2 ( -:من وزٌر التعلٌم و عمٌد كلٌة التربٌة للبنات ) .
البحوث المنشورة -:
.0
.2
.2
.5
.4
.6
.9
.8

فٌضان بغداد وآثاره األقتصادٌة واألجتماعٌة  ( 0745دراسة تارٌخٌة ) .
موقف العشائر العراقٌة من قانون التجنٌد األجباري .
بواكٌر الفكر الجمهوري فً العراق  ( 0720 – 0718دراسة تارٌخٌة ) .
جالل الدٌن الحنفً ودوره فً األصالح االجتماعً .
الحزب الوطنً الدٌمقراطً وأثره فً الحٌاة النٌابٌة العراقٌة . 0745 – 0756
علً آل بازركان واثره السٌاسً واالداري والفكري .
شارع الرشٌد وأثره السٌاسً فً عشرٌنات القرن الماضً .
السٌاسة االمرٌكٌة تجاه نٌكارغوا .

