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 Usamanuman@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 2591-2591عنوان رسالة الماجستير:تطور سياسة العراق النفطية 

 2599-2515عنوان اطروحة الدكتوراه :العالقات العراقية االمريكية 

 عنوان البحوث العلمية المنشورة : هناك اكثر من خمسين بحثا علميا منشورا 

 نشورتان عنوان الكتب المؤلفة :اضافة لرسالة الماجستير واطروحة الدكتوراه  الم

 .1115، دمشق ، 2511-2521. العراق في سنوات االحتالل البريطاني1هناك :

 .تاريخ البالد العربية الحديث والمعاصر ، )مشترك( لمرحلة الصف السادس االدبي ، وزارة التربية ، 9

 وزارة التربية )مشترك( –.تاريخ العراق المعاصر ، معاهد المعلمين 9

 لحديث والمعاصر ، معاهد المعلمين )مشترك(.تاريخ الوطن العربي ا9

 .كتاب مشترك عن االستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري 1

 .كتاب مشترك عن االستاذ الدكتور هاشم التكريتي 8

 .كتاب مشترك عن االستاذ الدكتور صادق السوداني5

ن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( كتاب شكر وتقدير م211كتب الشكر والتقدير :خالل مسيرتي الوظيفية اكثر من )-

 ، ووزير التربية ورؤساء جامعات وعمداء كليات ومؤسسات رسمية  اخرى .

 المناصب االدارية التي تقلدها : -

 2589-2581معاون عميد معهد التدريب التربوي / وزارة التربية للفترة بين 

 .21/2/1121 وحتى اعداد هذه الورقة يوم 2/5/1129رئيس قسم التاريخ من

 .2559-2551مقرر قسم التاريخ للعام الدراسي 

 ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية والفرق االستشارية 

 عضو اللجنة االستشارية للمجالت العلمية التالية :-

 مجلة الدراسات التاريخة / بيت الحكمة / بغداد .

 مجلة المورد ، وزارة الثقافة /بغداد 

 االداب / جامعة بغداد مجلة كلية

 عضو الفريق االستشاري لقسم الدراسات التاريخية / بيت الحكمة / بغداد-

 عضو لجنة تاليف مناهج التاريخ في وزارة التربية -

 عضو لجنة تاليف مناهج التاريخ في الجامعات العراقية وزارة التعليم العالي-
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 الجامعات العراقية .عضو لجنة متابعة تطبيق مناهج التاريخ في -

 (21العدد االجمالي لالشراف على طلبة الدراسات العليا : )-

 (.51العدد االجمالي للمشاركة في المناقشات :)
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