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Name 

 iraqi Nationality  عراقي  الجنسية
 Birth date 1983 /12 /15  ١٩٨٣/ ١٢/ ١٥  تاريخ الميالد
 The qar Birth place  كرمة بني سعيد  /سوق الشيوخ / ذي قار  مكان الميالد

 Married Marital  متزوج  الحالة االجتماعية
Status 

  التحصیل الدراسي 
   Year Major  السنة  التخصص  الشهادة  

   history 2005  ٢٠٠٥  تاريخ  بكالوريوس 
 .Modern history M.A 2011  ٢٠١١  التايخ المعاصر   ماجستير

  
  دكتوراه

  التاريخ المعاصر
  
   

٢٠١٦  
  2016 Modern history Ph.D.  

 السرية العلمية 
 University Professor       استاذ جامعي  : العنوان الوظيفي 

 Ph.D      الدكتوراه : الشهادة 
 Assistant Professor     استاذ مساعد: اللقب العلمي 

 النشاط العلمي
   البحوث املنشورة 

 في البولندیة القضیة من االمریكیة المتحدة الوالیات موقف -
  . ٢٠١٢ ، االداب كلیة مجلة ، ١٩٤٥ یالطا موتمر

- The position of the United States of 
America on the Polish issue at the Yalta 
Conference, 1945 

التوجه االمريكية لتقديم المساعدة االقتصادية  -
  . ٢٠١٦ ، مجلة ميسان ، ١٩٤٦لتشكوسلوفاكيا 

American Attitude to Provide Economic 
Assistance to Czechoslovakia 1946 

اثر الثورة الحسينية في تحقيق الوحدة الوطنية ، مؤسسة  -
  . ٢٠١٦وارث االنبياء ، العتبة الحسينية ، 

The impact of the Husseiniya 
revolution in achieving national unity, 
the foundation of the inheritors of the 
prophets 



موقف الواليات المتحدة االمريكية من الحرب  -
  ١٨٨٣-١٨٧٩ التشيلية البوليفية

The position of the United States of 
the Bolivian Bolivarian War 1879-1883 

المساعي والجهود الدولية في تسوية مشكلة تشاكو بين -
  ١٩٣٨-١٩٣٢تشيلي وباراغواي 

International efforts to settle the 
Chaco problem between Chile and 
Paraguay, 1932-1938 

-US-Bulgarian relations 1945  ١٩٥٠-١٩٤٥العالقات االمريكية البلغارية -
1950 

وسائل االتصال ودورها في تنمية ثقافة التسامح والتعايش  -
السلمي ، مجلة الواح ، كلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية ، 

٢٠١٦ .  

Means of communication and its role in 
the development of a culture of 
tolerance and peaceful coexistence 

 كتب الشكر والتقدیر
   ) ٥(وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي  السید ــــــ
   )  ٢٣( السید رئیس الجامعة ـــ  

  )١١(السید العمید  ـــــ 
  

 

 اللجان 
في  ٧/١٨/٩٥٥لجنة استالم االعمال والمشتريات    -

١/٢٠١٦/ ٢٠.  
  

    ٢٥/٣/٢٠١٥في  ٧/٨/٥٧٥لجنة جرد االثاث    -
    ٨/٦/٢٠١١في  ٧/٥٤/١٢٦١   عضو لجنة امتحانية -
   . ٢٠١٦عضو لجنة الجودة في القسم  -

  ٢٠١٧-٢٠١٦عضو لجنة امتحانية للعام الدراسي  -
   . ٢٠١٨-٢٠١٧عضو لجنة امتحانية  -

ملؤمترات والندواتا  
)١٥(عدد الندوات   ) ٢٠(عدد المؤتمرات  -  

 Contact Information  معلومات للتواصل 
  Hananabbas079@gmail.com E-mail  البريد االلكتروني

  .Special Tel 07802816282  هاتفي الخاص

/ ذي قار   العنوان
  الناصرية 

Iraq / Dhi Qar- Nasiriyah Address  
  

 



 


