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 معلومات االتصال

 633119771778/ 6386880870 رقم الجوال:

 dr.ah1972@gmail.com :ينااللكتروالبريد 

 المؤهالت العلمية

 التاريخ                                          المكان                                             الشهادة 

 6666 -1777                    ابن رشد     كلية التربية/                  تاريخ  س/ بكالوريو1

 6667                           / ماجستير تاريخ/ حديث               كلية التربية/ ابن رشد6

 6668                           يث                كلية التربية/ ابن رشدد/ حتاريخ/ دكتوراه 7

 6619/ 8/ 7جامعة بغداد                       / استاذ مساعد/ تاريخ اوربي      كلية اآلداب8

 البحوث والمؤتمرات

"  6616عام  الياباني في اربيل جامعة صالح الدين ببحث -في مؤتمر المنتدى العراقيالمشاركة 

 "أنموذجايوسف غنيمة  أوراقكتابة التاريخ في العهد العثماني: 

ببحؤث  6619جامعؤة بغؤداد عؤام  اآلدابالمشاركة في مؤؤتمر حوؤوق المؤرأة فؤي العؤراق فؤي كليؤة 

 "رائدات الصحافة العراقية"

اثؤر ميؤيوي ". والموسؤوم  6619( 16الجامعؤة العراقيؤة فؤي العؤدد ) اآلداببحث في مجلؤة مؤداد 

 "1838 -1833العثمانية  -البسفور والدردنيل في تغيير الموقف البريطاني من الحرب الروسية

والموسؤوم "مبؤدأ غلؤق البسؤفور  6619( 80العؤدد ) واآلثؤاربحث في مجلة دراسؤات فؤي التؤاريخ 

 بين التفسير والتطبيق" 1831والدردنيل في معاهدة لندن لعام 
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"المؤادة السؤابعة فؤي معاهؤدة الموسؤوم  6619بحث في مجلة التراث العلمي العربؤي كؤانون االول 

 وموقف الدول األوربية الكبرى منها"  1890باريس لعام 

  6619الياباني في البصرة. كانون األول  -ؤتمر المنتدى العراقيالمشاركة في م

 المناصب اإلدارية واللجان

فؤؤؤؤي  16868بموجؤؤؤأل األمؤؤؤر ا داري  6616 -6668 األعؤؤؤوام موؤؤؤرر قسؤؤؤم التؤؤؤاريخ   ؤؤؤؤالل 

8/7/6668 

/ 67/0فؤؤي  3330رقم مؤؤبموجؤؤأل األمؤؤر ا داري ال األولؤؤ رئؤؤيس قسؤؤم التؤؤاريخ وكالؤؤة لمؤؤرتين 

 6667/ 16/ 71في  19768ة  بموجأل األمر ا داري المرقم ؛ الثاني6667

 66611 -6668عيو اللجنة االمتحانية في قسم التاريخ  الل األعوام 

/ 67/11فؤؤي  17776 عيؤؤو لجنؤؤة وحؤؤدة األرشؤؤيف العثمؤؤاني بموجؤؤأل األمؤؤر ا داري المؤؤرقم 

6616 

 6616/ 8/ 76في  9776رقم مرئيس لجنة إقامة متحف كلية اآلداب بموجأل األمر ا داري ال

فؤي  9163وعة تاريخ جامعؤة بغؤداد بموجؤأل كتؤاب جامعؤة بغؤداد المؤرقم أ/عيو لجنة كتابة موس

 التراث  إحياءبكتاب مركز , والمبلغ 11/8/6618

 عيو لجنة إعداد مناهج التاريخ في وزارة التعليم العالي

 6613 -6610عيو اللجنة العلمية لوسم التاريخ للعام الدراسي 

 


