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                                                                                            تاريخ  : التخصص العام

تاريخ مصرالحديث والمعاصر                                                                                          : التخصص الدقيق

 المستوى متوسط                                                                 اللغة التي اجيدها اللغة االنكليزية 

من قسم  1999حاصلة على شهادة بكلوريوس من جامعة بغداد  لعام  : التحصيل الدراسي 

من 2005وشهادة ماجستير من جامعة بغداد لعام  ,كلية التربية ابن رشد بدرجة جيد   /التاريخ 

من قسم التاريخ 2014وشهادة دكتوراه من جامعة بغداد لعام  ,كلية التربية للبنات /قسم التاريخ 

 .كلية التربية للبنات /

وحصلت على لقب مدرس عام 2007تعينت مدرس مساعد في كلية التربية االساسية عام 

2014 .                                                                                             

لدي مجموعة مؤلفات منها كتاب بعنوان لمحات من تاريخ الحركة الوطنية في  : المؤلفات

ونشرت   .....,2016نشرته عام الجزائر وتونس ومراكش والموقف الدولي من استقاللها 

 ,71سباب انهيارها في مجلة كلية التربية االساسية العدد ٲسرة المانشو الصينية ٲوان بحث بعن

 1912 -1868التعليم في اليابان في عهد الميجي :بحث اخر قمت بنشر و ......, 2011السنة 

فضال عن كتاب في ....2015السنة  88دراسة تاريخية في مجلة كلية التربية االساسية العدد 

ن في الوطن العربي والعراق وكتاب بعنوان دراسات اجتماعية في العنف االسري حقوق االنسا

 ..... شاركت فية بمؤتمر وزارة الشؤون االجتماعية  وبحث في التسول.....2017نشرته عام 

شرته عام ن   2016-1995كتاب بعنوان  حقوق االنسان في الوطن العربي  ونشرت  والفت

ن )دراسات انسانيه في العنف االسري  والديمقراطيه ومعوقاتها ,الفت كتابا اخر بعنوا 2018

والفت كتاب اخر بعنوان حقوق االنسان نشر عام  ..... 2018في الوطن العربي( نشر عام 

بحث بعنوان االنفتاح االقتصادي واثاره في عهد الرئيس محمد انور نشر . فضال عن  2019

 104لجامعة المستنصرية العدد اربيه االساسيه نشر في مجله كليه الت 1980 -1970السادات 

)بالتربية والتعليم ترتقي  كان بعنوان في مؤتمر بالقاء بحث و كذلك قمت   ....... 2019لسنه 

–االرهاب )ببحث بعنوان  كما شاركت  2019االمم ( الذي اقيم في كليه التربيه ابن رشد عام 

القيتة في المؤتمراالفتراضي االول للعلوم (اليات مكافحتة   –اشكالة  –اسبابه  –جذورة 

ونشر في مجلة   2020تموز  21 – 20االجتماعية للجامعة المستنصرية الذي اقيم للفتره من 



                                                              

كلية التربية االساسية الذي نشر بالعدد الخاص بالمؤتمر ..... و نشرت بحث بعنوان االنتخابات 

كلية االداب  / في التاريخ و االثار ( في مجلة دراسات 2018 -2005الرئاسية المصرية ) 

 في مؤتمر العراقه )المرأة وشاركت ببحث .....  ...  2020سنة  73في العدد  جامعة بغداد 

... و نشرت  (  لمجتمع ( ببحث بعنوان ) عمل المرأه سلبياته وايجابياتهطاقات متجددة لنهضة ا

في مجلة الدراسات التربوية و (  2010-1957بحث بعنوان التجربه  البرلمانيه في مصر) 

دور اليهود االقتصادي في )كلية التربية الجامعة العراقية .... و نشرت بحث بعنوان في  العلمية 

كلية  /دراسة تاريخية في مجلة دراسات في التاريخ و االثار  (1952حتى  1914مصر من 

و نشرت بحث  في مجلة الدراسات .....  2021سنة  79االداب جامعة بغداد  في العدد 

  2021في نيسان  4المجلد  17كلية االداب الجامعة العراقية  , العدد  /التربوية و العلمية 

)دراسة تاريخية ( ....... و نشرت بحث  2010 -1957بعنوان التجربة البرلمانية في مصر 

 2022اب  82في العدد   كلية االداب جامعة بغداد /في مجلة  دراسات في التاريخ و االثار 

كما الفت كتاب , م  1736رها في انهيار دولتهم عام بعنوان سياسات الشاهات الصفويين و اث

, و الفت كتاب بعنوان دراسات في  2022عام  بعنوان دراسات في حقوق االنسان و نشرته

ورش تاريخ مصر المعاصر و نشرته في نفس السنة و فضال عما تقدم قدمت العشرات من ال

في قاعات  قسم التاريخ الجامعة العلمية  , و المحاضرات و الحلقات النقاشية و الندوات 

                                    المستنصريه.  
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Education : Bachelor degree from the Department of History, 



                                                              

College of Education ̸ Ibn Rushd ̸ University of Baghdad with a 

good grade , and a masters degree from the Department of 

History ̸ College of Education for Girls ̸ University of Baghdad , a 

good grade , and a doctorate from the Department of History ̸ 

College of Education for Girls , Baghdad University , With a 

grade good .                                                                                            

                                                                                                                 

I was appointed Assistant lecturer at the faculty of Basic 

Education ,Department of History in 2007 , and was awarded 

the title of Teacher in 2014 .                                                

Works: I have  many boos in history , including a book 

entitled glimpses of the history of the national movement 

in (Algeria,Tunisia and Marrakech)published in 2014.  and 

many research entitled the Chinese Manchu family : the 

reasons for its collapse published in the Journal of the 

Faculty of Basic Education in number 71in the year 2011. 

Another research entitled Education in the era of Meiji also 

published in the Journal of the Faculty of Basic Education 

in 2015 as well as a book entitled to( Humanitarian studies 

in the family(AFP)and Democratic and constituted her 

Arab family in 2018and anther book entitled( Human  

Rights in the Arab World 1995-2016, published by 2018, 

and wrote another book entitled Human Rights in 2019, as 

well as publishing a research titled Economic Openness 

and its Effects during the reign of President Muhammad 

Anwar Sadat 1970-1980. Published in the Journal of the 

College of Basic Education, Al-Mustansiriya University, 

Issue 104 for the year 2019...  I also delivered a research 

at a conference entitled (Education and Nations Advance), 

which was held at the Ibn Rushd College of Education in 

2019... I also participated in a research entitled (Terrorism 

- its roots - its causes - its forms - mechanisms to combat 



                                                              

it) which I delivered at the first virtual conference of social 

sciences  of the University of Al-Mustansiriya, which was 

held from 20-21 July 2020, and was published in the 

Journal of the College of Basic Education, Al-Mustansiriya 

University in the issue of the conference.... and published 

a research entitled the Egyptian presidential elections 

(2005-2018) in the Journal of Studies in History and 

Archeology College /  Arts University of Baghdad in Issue 

73 of the year 2020.... And I participated in a research in 

the Al-Iraqah conference (Women are renewable energies 

for the renaissance of society) and the research was 

entitled (Women's work, its negatives and positives)...... I 

also published a research entitled The Parliamentary 

Experience in Egypt (  1957-2010) in the Journal of 

Educational Studies  and Scientific in the College of 

Education, the Iraqi University... and published a research 

entitled The Role of the Economic Jews in Egypt from 

1914-1952, a historical study in the Journal of Studies in 

History and Archeology in the College of Arts, University of 

Baghdad, in Issue 79 of 2021... and published a research 

in the Journal  History and Archeology in the College of 

Arts, University of Baghdad, entitled The Policies of the 

Safavid Shahs and their Impact on the Collapse of Their 

State in 1736 in Issue 82 August 2022. I also wrote a book 

entitled Studies in Human Rights, which I published in 

2022, and another book entitled Studies in the 

Contemporary History of Egypt, which I published in 2022. 

 Also..... In addition to dozens of scientific workshops, 

seminars and scientific lectures.  In the halls of the History 

Department, Al-Mustansiriya University. 


