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املاجستري حكم الشيخ خزعل يف  عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

اطروحة  7891-7981االحواز 

الدكتوراه اثر السري هنري دوبس يف 

 7898-7891السياسة العراقية 

 عنوان البحوث العلمية املنشورة
 راسددف  ددع ااع  ددا   6291معاهدد        -

ااسياسيف ااعرا يف اابريطانيف : بحث نشدر 
جامعدف  – ع مجلف األستاذ / كليف ااتربيدف 

 .  9222بغ ا  عام 
 – 6851عه  ااقيصر  يو ور ايفانو يتش -

، صدددفحف مدددر ااتددداري  ااسياسدددع  6825
اروسيا ااقيصريف : بحدث نشدر  دع مجلدف 

ااجامعف اامستنصدريف عدام  –كليف ااتربيف 
9222 . 

اامو ددا اارسددمع وااشددعبع مددر معاهدد    -
بدددير ااعدددراط وبريطانيدددا / بحدددث  6292

ااجامعددف  –نشددر  ددع مجلددف كليددف ااتربيددف 
 . 9226ام اامستنصريف ع

حملددف اددوي   –ااحملددف ااصددليبيف ااسددابعف  -
:  6981 – 6912ااتاسدددل علددد  مصدددر 

 –بحدددث نشدددر  دددع مجلدددف كليدددف ااتربيدددف 
 . 9222ااجامعف اامستنصريف عام 

مرشحو عرش ااعراط واختبار  يصل بر  -
ب : بحددث مقدد م تادد  اامدد تمر  ااحسددير ملكددا

 66 – 62ااثامر اكليف اامدامور ااجامعدف 



 . 9229نيسار 
تاسي  كليف ااتربيف  ع ااعراط ،  راسف     -       

 –تاريخيف : بحث منشور  ع مجلف اامعلدم ااج يد  
                                                                                                                                      9229اسددددددنف                            9 ااعدددددد   

األامددددانع  دددع منطقددددف ااخلدددي  ااعربددددع اانشددداط -
ومو ددا بريطانيددا منددة نهايددف ااقددرر ااتاسددل عشددر 
وب ايف ااقرر ااعشرير : بحث نشر  ع مجلف كليدف 

 9226ااجامعف اامستنصريف عام  –ااتربيف 
 
مر ذاكر  ااتاري  نساء عرا يا  صبيحف ااشي   -

مدددد تمر بيدددد   ،مقدددد م اادددد 6298-6269 اوو  
 9222ااحكمف ،

اانشاط ااسياسع ارشي  عااع ااكي ندع بعد  ثدور  -
 9262،مجلف ااتاري  واالثار ،6285تموز  61
 68-61محاواتددا عددارا عبدد  ااددرزاط االنق بيددف -

،مجلدف ااتداري  6211حزيرار  92و6218ايلول 
 9266واالثار ،

 ددع  6289-6296اانخبددف اايهو يددف  ددع ااعددراط -
واالستثمار )بحدث مشدتر( جمجلدف  مجال اازراعف

 9262كليف اال اب /جامعف بغ ا  ،
-6261مقدددابر ااجددديش اابريطدددانع  دددع ااعدددراط -

،مدددد تمر اامدددد رخير واالثدددداريير ااعددددرب 6285
،9266 
حزب االتحا  ااوطنع و وره  ع ااحيا  ااسياسيف -

،مجلف بي  ااحكمف ،ااع    6219-6211ااعرا يف 
91 ،9261 
محاوال  تطبيق ااتجني  مو ا بريطانيا مر -

االجباري  ع ااعراط ، م تمر كليف ااتربيف البنا  

 9261/جامعف بغ ا  ، 

جملة ليلى ودورها يف احلركة النسوية 

العراقية /جملة بيت احلكمة كانون 

 9172االول 

السياسي يف عبد القادر امساعيل ودوره 

عة و/موسالعراق حتى نهاية الثالثينات



هالعراق / بيت احلكم                   

Iraq From LEE Myung- bak  

Approach : 

Beginnings of Economic and 

Political Relations between 

Iraq and Republic of 

Korea(ROK)                                  
   

 The Iraqi Woman's Association 
and Its Role in Feminist 

Movement in Iraq 
1958 -1963 

The British assistance in the 
Judaization of Palestine, a 

reading in the diary of Ronald 
Storrs, the military ruler in 

Jerusalem (1917- 1920) 
 

Ahwaz oil and its impact on the 
British campaign against Iraq in 

the years of World War I. 
 

 ااعاب  ور يتة دمحماا كتورصااح 
ااتاريخيف .                                                        

تة عرض ارسااتة الماجستير وأطروح
 ل كتوراها

 
 

 

 

 



 حفريات يف الذاكرة العراقية -7 عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 نوافذ على تاريخ العراق القريب -9

 بريطانيا وتكوين الدولة يف العراق -1

عدد كبري من كتب الشكر والتقدير  كتب الشكر والتقدير

 سنة  13خلدمة وظيفية متتد اىل 

 

 مدير التدريب /وزارة الرتبية  اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

عميد معهد التدريب والتطوير الرتبوي 

 9111-9113وزارة الرتبية 

املفتوحة /وزارة  عميد الكلية الرتبوية

 9112-9111الرتبية 

 9112املدير العام لرتبية الكرخ االوىل 

رئيس قسم التاريخ /كلية االداب 

 9173-9171/جامعة بغداد

عضو الفريق االستشاري ملوسوعة تاريخ ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 



 كربالء والفرق االستشارية

 77 طلبة الدراسات العليا العدد اإلمجالي لإلشراف على

 جلنة مناقشة 11اكثر من  العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 

 

 Name and academic Title 

 Specialization (Major & Minor) 

 Email 

 Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 

 Titles of Published Research  

 
Titles of Published Books(Authored 

&Translated Books) 

 Letters of Appreciation & Recognition. 

 Professional Experience 

 
Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 



 
Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

 
Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


