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  المؤھالت العلمیة  -
  جامعة بغداد  - كلیة التربیة للبنات  –دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر  -

  جامعةبغداد - كلیةالتربیةللبنات - ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر  -

  جامعة البصرة   - تاریخ  كلیة اآلداببكلوریوس -

  الخبرات العلمیة  -

  جامعةذیقار - كلیةالتربیةللعلوماالنسانیةتدریسي بدرجة استاذ مساعد   -

  جامعة ذي قار  -كلیة التربیة للعلوم االنسانیة   -تدریسي لطلبة الدراسات العلیا -

  الشھادات االخرى  -

 جامعة المستنصریة  –كلیة االداب –شھادة الكفاءة باللغة األنكلیزیة -

 ٢٠١٠شھادة كفاءة الحاسوب من مركز الترقیات العلمیة  -

 .جامعة ذي قار –شھادة الترقیة من مركز طرائق التدریس  -

شعبة التأھیل  –شھادة مشاركة في تأھیل المرأة للوظائف القیادیة في محافظة ذي قار  -

 .جامعة ذي قار - والتوظیف والمتابعة 

عدالة الدولة بین النظریة ( شھادة شكر وتقدیر للمشاركة في المؤتمر العلمي السنوي  -

 .لجامعة كلیة االمام الكاظم للعلوم األسالمیة ا –) والتطبیق 

العتبة  –في مھرجان ربیع الشھادة العالمي الثالث عشر  تقدیریة مع تكریم شھادة  -

 .العباسیة المقدسة 

الدولي الخامس لألكادیمیة الدولیة للمالیة والتحكیم في شھادة تكریم ومشاركة في مؤتمر  -

 ٢٠١٩الجمھوریة التونسیة للعام 

 البحوث العلمیة  -

مجلة كلیة التربیة  –م ١٩٤٠-١٨٧٩ودوره السیاسي في سوریة  عبد الرحمن الشاھبندر -

 جامعة ذي قار  –



 جامعةذیقار – مجلةكلیةالتربیة - ) م١٩٥٨-١٩٥٧( المصریة –العالقات اللبنانیة  -

- ١٩٢٥ ( حریة الصافة والرآي في مناقشات مجلسي النواب واالعیان العراقیین -

 جامعةذیقار – مجلةكلیةالتربیة -)م١٩٣٤

، مجلة  )م١٧٢٢- ١٦٩٤( الصفویة في عھد الشاه سلطان حسین  –العالقات  الفرنسیة  -

 جامعة ذي قار 

مجلة احیاء  )م١٦٨٩-١٦٦٩( الشیخ علي خان زنكنة واصالحاتھ الداخلیة في ایران  -

 جامعة بغداد  –التراث 

 مجلة اسرتنا  –دور االسرة في التعامل مع طفل التوحد  -

 مجلة جامعة  ذي قار  –م ١٨٤٧-١٨٤٣مذبحة كربالء واثرھا في العالقات الدولیة  -

مجلة كلیة التربیة للعلوم  –م ١٧٢٢ -١٥٠١وظیفة الكالنتر ودورھا في العھد الصفوي  -

 جامعة ذي قار  –األنسانیة

م ١٧٢٢ -١٥٠١األوضاع األجتماعیةواألقتصادیة في مدینة تبریز في العھد الصفوي  -

 .جامعة البصرة –لتربیة للعلوم األنسانسةكلیة ا –

شاركت في العدید من المناقشات لرسائل الماجستیر ولدى الباحث الكثیر من كتب 

  .الشكر والتقدیر 

  


