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 الدكتورة حنان طالل جاسم   

- دكتوراه  الشهادة:  

 -1960عنوان اطروحة الدكتوراه: التطورات السياسية الداخلية في نيجيريا  –
1979 

التخصص العام: - /  التخصص الدقيق : تاريخ حديث ومعاصر/ تاريخ افريقيا
 -تاريخ

 اللقب العلمي: استاذ مساعد -

جامعة ديالى / كلية التربية االساسية العراق /  مكان العمل / –  

- -1956عنوان رسالة الماجستير: سياسة جمال عبد الناصر تجاه العراق 
1970 

 البحوث المنشورة-

-1943الموقف العراقي من االزمة اللبنانية عام  -1  

الجزائرية  تنظيمات العمال والطلبة المهاجرين الجزائريين ودورهم في المقاومة  - 2
1962 -1924ضد االستعمار الفرنسي ) ) 

التطورات الدستورية في نيجيريا     -3  

1965 -1962التطورات السياسية الداخلية في نيجيريا  -4      

      1983  -1979التطورات السياسية الداخلية في نيجيريا -5
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السياسة البريطانية تجاه اطماع فرنسا في واليتي تونس وطرابلس   -6  
1830- 1882  

دراسة تاريخية 1925دستور العراق لعام  -7  

1945-1939العالقات االمريكية اليابانية خالل الحرب العالمية الثانية  -8  

دراسة تاريخية 1993-1975العالقات السياسية االمريكية النيجيرية -9  

  

 نشاطات علمية اخرى 

عضو في لجان مناقشة عدد من طلبة الدراسات العليا ) الماجستير ( -1  

 عضو لجان مناقشة بحوث طلبة الدراسات االولية في القسم -2

 عضو رابطة اشنونا للكفاءات العلمية -3

 عضو االتحاد الدولي للمؤرخين العرب -4

 عضو في عدد من المؤتمرات المحلية   -5

 عدد من المقاالت في مجلة افاق العلمية نشر  -6
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ertificate: PhD 

-: Political developments in Nigeria 1960Doctorate thesis title

1979 

: modern and contemporary history / history of Specialization

Africa / - general specialization: history - 
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: Assistant ProfessorScientific title 

/ Iraq / Diyala University / College of Basic  Workplace

Education 

-  : Gamal Abdel Nasser’s policy towards Iraq Master's thesis title

1956-1970 

Research published 

 The Iraqi position on the Lebanese crisis in 1943-1 

2-The organizations of Algerian migrant workers and students 

and their role in the Algerian resistance against French 

colonialism (1924-1962) 

3-Constitutionalism in Nigeria 

4-Nigeria's internal politics 1962-1965 

5-Political Politics in Nigeria 1979-1983 

6-British policy towards the French ambitions in the states of 

Tunis and Tripoli 1830-1882 

7-The Iraqi constitution of 1925 is a historical study 

8-US-Japan relations during World War II 1939-1945 

9-US-Nigerian political relations, 1975-1993 

 

Other scientific activities 

1-Member of the discussion committees of a number of graduate 

students (Masters) 

2-Member of the research committees for students of 

preliminary studies in the department 
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3-Member of the Ashuna Association for Scientific 

Qualifications 

4-Member of the International Union of Arab Historians 

5-Member in a number of local conferences 

6-Publishing a number of articles in Afaq Scientific Journal 


