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مقررة الدراسات االولية للعام -2017
2018
مقررة الدراسات العليا
2020-2019

رئيسة جمعية المثقفين العراقيين فرع
صالح الدين
رئيسة مؤسسة عطاء العراق لرعاية
الشباب
ثانيا  :النشاط المدني
رئيسة مؤسسة صدى الحروف االعالمية
منسقة شبكة سفراء الحياة للتنمية
سفيرة السالم للطفولة معتمدة لدى
المنظمة االلمانية لحقوق االنسان
عضوة اتحاد االدباء والكتاب في العراق
الكتب

-1الفكر االقتصادي للدكتور عبد العزيز
الدوري
-2دور الموالي في التاريخ العربي
االسالمي
-3دور المراة في التاريخ العربي
االسالمي
-4الدكتور عبد العزيز الدوري  ،الدكتور

صالح احمد العلي  ،الدكتور عبد الواحد
ذنون  ،الدكتور نجمان ياسين  ،الدكتور
توفيق اليوزبكي
-5دليل التدريسيين في جامعة تكريت
-6دليل التدريسيين في جامعة سامراء
-7عبد الواحد ذنون جهوده ومنهجه في
دراسة التاريخ االندلسي
-8نجمان ياسين منهجه وجهوده في
دراسة التاريخ االجتماعي واالقتصادي
-9رسائل الماجستير والدكتوراه في
التاريخ االسالمي والحديث -1957
2007
-10دليل االطاريح في كلية التربية
االمثال الشعبية في محافظة صالح
الدين
-11ديوان اشرعة الليل
-12ديوان انسانية الوطن المفقود

-13شخصيات سامرائية مؤثرة
-14قلت يوما

البحوث

-1دور الموالي في العصر االموي
-2دور الموالي في العصر العباسي
االول
-3دور الموالي في العصر العباسي
الثاني
-4االسهامات الفكرية للمراة في العصر
العباسي
-5الجوانب االقتصادية في كتابات
الجاحظ
-6قراءة واستعراض في كتاب الجامع
لنصوص االقتصاد االسالمي
-7منهج عبد الواحد ذنون في كتابة
البحوث في التاريخ العربي االندلسي
-8التنظيمات المالية للخليفة عمر بن

عبد العزيز
-9نظرة المؤرخين والمستشرقين للخليفة
عمر بن عبد العزيز
-10مؤلفات االساتذة في كلية التربية
-11موسوعة تاريخ سامراء الحديث
-12اصل البويهيين في تاريخ الدولة
العباسية
-13فترة انتعاش الخالفة العباسية
-14عروبة الثورة العباسية
-15ابو مسلم الخراساني
-16الصراع المسلح بين االمويين
-17العالقات العباسية البيزنطية زمن
الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور
-18السياسة الخارجية البو جعفر
المنصور
-19اثر الحضارة العربية االسالمية
-20اثر التطور العمراني في بغداد

اللجان

 -1لجان المناقشات
شاركت بعدد من اللجان يصل الى
 30مناقشة خارجية وداخلية
 -2اللجان االمتحانية
شاركت بعدة لجان تصل الى 20
لجنة
 -3اللجان العلمية
شاركت بعدة من اللجان

المؤتمرات

شاركت بمؤتمرات داخلية وخارجية
يصل عددها الى  20مؤتمر داخلي و
 20مؤتمر خارجي

الندوات

شاركت بندوات داخلية وخارجية يصل
عددها الى  20ندوة

كتب الشكر

حصلت على  40كتاب شكر وتقدير

