انضيشِ انزاريّ

االصــــــــــــى :

الصورة

انذكزٕسح ديُب يحًذ ججش

ربسيخ انًيـالد 8791 :
انحبنخ انزٔجيخ  :اعزة
عـــــذد األٔالد :
انذيـــــــــــبَخ  :يضهًخ
انزـخـصــص

 :انعهٕو انضيبصيخ  /االصزشاريجيخ

انٕظيفــــــّ

 :رذسيضيخ .

انذسجخ انعهًيخ  :اصزبر يضبعذ دكزٕس .
عُٕاٌ انعًم  :جبيعخ ثغذاد  /كهيخ انعهٕو انضيبصيخ  /فشع انذساصبد انذٔنيخ .
ْبرف انعًم / :

انجشيذ إالنكزشَٔي alrubaaydina@yahoo.com:

أٔالً  :انًؤْالد انعهًيخ .
انذسجخ انعهًيخ

انجبيعخ

انكهيـــخ

انزبسيخ

ثكبنٕسيٕس

جبيعخ انُٓشيٍ

كهيخ انعهٕو انضيبصيخ

8777

انًبجضزيش

جبيعخ انُٓشيٍ

كهيخ انعهٕو انضيبصيخ

2002

انذكزٕساِ

جبيعخ انُٓشيٍ

كهيخ انعهٕو انضيبصيخ

2006

ثبَيب ً  :انزذسج انٕظيفي .
د

انٕظيفخ

انجٓخ

انفزشح يٍ  -انٗ

8

باحثة في مركز الزمان لمدراسات

مؤسسة الزمان لمنشر واالعالم والفنون

6002 -6000

االستراتيجية

2

رئيسة شعبة االنترنيت

قناة الشرقية الفضائية

6002 - 6002

3

حالياً تدريسية في كمية العموم السياسية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي /

 – 6002لحد االن

ثبنثب ً  :انزذسيش انجبيعي .

جامعة بغداد

د

انجٓخ (انًعٓذ  /انكهيخ)

انجبيعخ

انفزشح يٍ  -انٗ

1

كمية العموم السياسية

جامعة بغداد

6002 - 6002

2

كمية العموم السياسية

جامعة بغداد

 – 6000لحد االن

ساثعب ً  :انًقشساد انذساصيخ انزٗ قًذ ثزذسيضٓب.
د

انقضـــى

انًـــــبدح

انضُـــــخ

8

الدراسات الدولية

منظمات دولية

2009 - 2006

2

الدراسات الدولية

منظمات دولية

2088 - 2080

3

دراسات دولية  /ماجستير

التخطيط االستراتيجي عمى مستوى الدولة القومية

6000-6006

4

دراسات دولية  /ماجستير

التخطيط االستراتيجي عمى مستوى الدولة القومية

6002-6000

5

الدراسات الدولية

االستراتيجية

6002-6002

الشاممة (التخطيط االسرائيمي نموذجاً)

الشاممة (التخطيط االسرائيمي نموذجاً)

خبيضبً ( :االطبسيح  ،انشصبئم ) انزي أششف عهيٓب:

د

اصى األطشٔحخ أٔ انشصبنخ

 8االستباقية في الفكر االستراتيجي االميركي بعد عام 6000

انقضـــى

انضُــخ

دراسات دولية  /ماجستير

6000-6006

 6السياسة الخارجية الروسية تجاه سوريا منذ عام 0996

دراسات دولية /دكتوراه

6002-6000

 0عقيدة خصخصة الحرب في االستراتيجية االميركية العراق

دراسات دولية  /ماجستير

6002-6000

 2تحديات االمن االسرائيمي

دراسات دولية  /ماجستير

6002-6000

 2دور قوات حفظ السالم في تحقيق السمم واالمن الدوليين

دراسات دولية /دكتوراه

6002-6000

انموذجا

صبدصبً :انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انعهًيخ انزي شبسك فيٓب.
د
1

انعُٕاٌ
مؤتمر حاضر ومستقبل

انضُــخ
6009/2/2

تدريس العموم السياسية في

يكبٌ أَعقبدْب
كمية العموم السياسية/
جامعة بغداد

العراق (اليوبيل الذىبي

َٕع انًشبسكخ
منيج التصور
عمل :
حضٕس)
(تفعيلثٕصزش
ثحث /
ورقة (

المستقبمي في دراسة العالقات الدولية من

الوجود الترفي الى الضرورة االستراتيجية)

لتدريس العموم السياسية
)6009-0929
2

مؤتمر دور الجامعات

6009/00/60

العراقية في نشر ثقافة

كمية العموم السياسية/

بحث مشترك ( :التخطيط لمتعميم الجامعي

الجامعة المستنصرية

في العراق بين الواقع المجتمعي وبناء
الوحدة الوطنية)

التسامح وترسيخ الوحدة
الوطنية
3

مؤتمر مستقبل العراق

6000/2/02

السياسي بعد انتخابات

كمية العموم السياسية

ورقة عمل ((:المرحمية والواقعية ركيزتان

/جامعة بغداد

لفكر استراتيجي عراقي بعد انتخابات عام

6000
4

ندوة الشباب بين الواقع

5

مؤتمر التعميم والتعميم

))6000
6009/00/2

وزارة الشباب والرياضة

ورقة عمل مشتركة (( :الشباب بين

وزارة التعميم العالي

بحث مشترك (( :التعميم عن بعد دراسة

والطموح

االلكتروني

صعوبات الحاضر وخيارات المستقبل))
6000/00/0

والبحث العممي

لتفعيل المزايا واحتواء المعوقات))

6

مؤتمر العراق والمعادلة

6000/00/66

االمنية الخميجية واالقميمية
2

مؤتمر تعزيز االداء

6000/2/02

البرلماني والحكومي في

كمية العموم السياسية

بحث مشترك  ( :النزاعات الحدودية في

الجامعة المستنصرية

الوطن العربي)

كميةالعموم السياسية

ورقة عمل  ( :تفعيل االداء البرلماني

جامعة بغداد

والحكومي لبناء مؤسسات التخطيط
االستراتيجي عمى مستوى الدولة)

العراق
8

مؤتمر :القدس مسرى

9

مؤتمر مستقبل الثقافة في

00

ندوة التطورات السياسية

6000/00/62

مركز الدراسات

ورقة عمل ( :الردع النووي االسرائيمي

المركز العممي العراقي

بحث  :بين اشكالية اليوية واالنتماء

فرع الدراسات الدولية

ورقة عمل  :ثورات الربيع العربي دعوات

الفمسطينية /جامعة بغداد رؤية استراتيجية جديدة)

واقصى ودولة

6006/0/00

العراق

00

ورىانات الوحدة الوطنية العراقية

6000/00/69

بالمنطقة العربية وابعادىا

كمية العموم السياسية

االقميمية والدولية

جامعة بغداد

نحو التخطيط المسبق

فرع الدراسات الدولية

ورقة عمل  :التوازنات االقميمية والعالمية

ندوة  :التنافس االقميمي

6000/0/2

والدولي في منطقة الشرق

كمية العموم السياسية

االوسط

جامعة بغداد

بعد عام 6000

صبثعب  :األَشطخ انعهًيخ االخشٖ .
داخم انكهيخ

خبسج انكهيخ

انجاز بحث عام  6002مقدم الى وحدة البحوث والدراسات المشاركة بدورة تأىيل طمبة الدراسات العميا الستخدام الحاسوب
بالكمية بعنوان  :عممية التخطيط االستراتيجي عمى مستوى

في جامعة بغداد  /مركز الحاسبة االلكترونية لمفترة من

الدولة القومية

 6006/2/08ولغاية  6006/2/2وتم اجتياز الدورة بنجاح .

انجاز بحثين عام  6008مقدمة الى وحدة البحوث

المشاركة بدورة التأىيل التربوي ( )22لمتدريسين الجدد في

والدراسات بالكمية :

جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعميم المستمر لمفترة من

 .0البعد الدولي لالستراتيجية االسرائيمية الشاممة

 6002/2/6ولغاية  6002/2/00وتم اجتيازىا بنجاح

 .6مفيوم االستراتيجية

والحصول عمى المرتبة الثانية فييا

انجاز بحثين عام  6009مقدمة الى وحدة البحوث

المشاركة بدورة المغة العربية ( )29لمتدريسيين الجددد فدي جامعدة

والدراسات بالكمية :

بغددداد  /مركددز التطددوير والتعمدديم المسددتمر لمفتددرة مددن 6002/2/6

 .0النظام االقميمي العربي في ضوء التحوالت الدولية

ولغاية  6002/2/00وتم اجتيازىا بنجاح

 .6البعد االقميمي لالستراتيجية االسرائيمية الشاممة

انجاز  2بحوث عام  6000مقدمة لوحدة البحوث والدراسات المشدداركة بددددورة كفددداءة الحاسدددوب لمترقيدددات العمميدددة فدددي جامعدددة
بالكمية:

بغددداد  /مركددز الحاسددبة االلكترونيددة لمفتددرة مدددن 6009/00/62

 .0الديمقراطية التوافقية في لبنان (رؤية مستقبمية)

ولغايدددة  6009/00/69وتدددم اجتيازىدددا بنجددداح وعمدددى اثرىدددا تدددم

 .6توازنات القوى عمى المستوى الدولي

التقدددددددديم لمترقيدددددددة العمميدددددددة لمرتبدددددددة اسدددددددتاذ مسددددددداعد بتددددددداريخ

 .0الديمقراطية والديمقراطية التوافقية (دراسة مقارنة)

.6000/6/8

 .2المجتمع المدني في الوطن العربي (رؤية عامة)
انجاز  0اوراق عمل سنوية مقدمة الى وحدة البحوث

تقديم ورقة عمل بعنوان ((اثر الشباب في تفعيدل البنداء الحضداري

والدراسات بعنوان:

لممجتمعدددددات)) لمحمقدددددة النقاشدددددية التدددددي اقامتيدددددا وزارة الشدددددباب

 .0التفكير االستراتيجي (مفيومو  -دالالتو)  ،عام 6008

والرياضة بعنوان اثدر الحضدارات االنسدانية واالديدان السدماوية فدي

 .6ازمة الرئاسة المبنانية  ،عام . 6009

توجيو الشباب واصالحيم بتاريخ . 6000/00/68

 .0التعميم عن بعد (محاسنو ومساوئو)  ،عام . 6000
حضور ندوة فرع الدراسات الدولية في الكمية بعنوان :

مناقشة رسالة ماجسدتير بعندوان  :توظيدك فكدرة الفوضدى الخالقدة

العالقات العراقية – االيرانية 6000/06/66 ،

في االستراتيجية االميركية .
كمية العموم السياسية  /جامعة النيرين 6006/00/2.

حضور ندوة فرع الدراسات الدولية في الكمية بعنوان :

المشدداركة بورشددة عمددل  :تحسددين االداء المجددان االمتحانيددة فددي

مستقبل الدور التركي في العراق بعد عام  ، 6000بتاريخ

كميددات جامعددة بغددداد  /نظميددا قسددم شددؤون الطمبددة والتصددديقات

6000/0/2

بالجامعة  ،في كمية العموم 6000/0/2

رئاسة لجنة استالل لمعاممة ترقية الى مرتبة مدرس بتاريخ

حضور ندوة (جودة البحث العممدي ورصدانة اسدتخدامو فدي خدمدة

6000/00/00

المجتمع)  /نظميا قسم ضدمان الجدودة واالداء الجدامعي  /رئاسدة
الجامعة  ..في كمية التربية الرياضية6000/0/62

مناقشة رسالة ماجستير :العالقة بين العراق واالمم المتحدة

تقددويم رسددالة ماجسددتير مددن جيدداز االش دراك والتقددويم فددي الددوزارة

في ضوء الفصل السابع (كمية العموم السياسية  /جامعة

الموسدددومة (تدددداول السددددمطة بدددين االصددددالحين والمحدددافظين فددددي

بغداد )6000/00/62

جميورية ايران االسالمية) بتاريخ 6002/0/66

تقديم  2بحوث لمتعضيد العممي بتاريخ 6000/2/6

تقويم رسالة ماجستير من دائرة البعثات والعالقات الثقافيدة  /قسدم
التقويم وتعادل الشيادات  ،الموسومة ( سياسات االتحاد االوربدي
تجاه الحركات االسالمية) بتاريخ 6002/0/2

حضور ندوة فرع الدراسات الدولية في الكمية بعنوان  :تأثير
النفط في العالقات الدولية 6000/06/62.
تقويم رسالة ماجستير بعنوان السياسية الخارجية االميركية
تجاه المغرب العربي 6006/6/66 .
عضوية لجنة استالل معاممة ترقية الى مدرس
6006/0/06
عضوية لجنة استالل معاممة ترقية الى استاذ 6006/9/0
عضوية لجنة استالل معاممة ترقية الى استاذ مساعد
6006/2/62
عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير في الكمية  :التغيير
في السياسة الخارجية التركية 6006/00/66 ،
عضو في لجنة التعضيد في الكمية 6006/00/06
مسؤولة وحدة الشؤون العمميةبالكمية بتاريخ 6000/0/02
المشاركة بندوة الفرع الموسومة التنافس االقميمي والدولي
في الشرق االوسط  6000/0/2بورقة عمل (التوازنات
االقميمية والعالمية بعد عام )6000
المشاركة بورقة عمل في مؤتمر الكمية  :الخيار الديمقراطي
ضرورة سياسية ووطنية لمعراق 6000/2/60 /
التكميك بميام مدير تحرير المجمة باالمر االداري 226س
6000/2/00
عضوية لجنة مناقشة رسالة الماجستير(الرؤية االمريكية
لمعالقات العراقية – االيرانية بعد6000/8/69)6000
التكميك بميام مقررية الفرع باالمر االداري  222س
6000/8/62
عضو المجنة العممية لمفرع باالمر  22بتاريخ
6000/8/62

عضو لجنة انضباط الطمبة باالمر االداري  0229بتاريخ
6000/8/62
عضو لجنة اختبار صالحية التدريس في الكمية باالمر 820
س تاريخ 6000/00/62
عضوية لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه (السياسة االمنية
االمريكية تجاه النظام االقميمي في الشرق االوسط بعد
احداث  00ايمول  )6000تاريخ 6000/06/06
عضوية لجنة مناقشة ماجستير(العالقات االمريكية –
المصرية بعد عام  )6000كمية العموم السياسية في جامعة
النيرين ..بتاريخ6002/0/2
عضو لجنة مناقشة ماجستير (العالقات التركية – االيرانية
 )6000-6006بتاريخ 6002/0/60
عضو لجنة مناقشة ماجستير  :اثر العامل النفطي عمى
االستراتيجية االمريكية في منطقة الخميج العربي  /بتاريخ
6002/6/60
عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه (دور القيادة في
السياسة الخارجية االمريكية  )6006-0990بتاريخ
6002/2/08
عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه (التنافس االمريكي
الروسي في اسيا الوسطى والقوقاز بعد الحرب الباردة)
بتاريخ 6002/2/62
عضو المجنة العممية لمفرع بتاريخ 6002/9/62
رئيس لجنة االرشاد التربوي في الكمية 6002/9/62

د

ثبيُب :انًششٔعبد انجحثيخ فٗ يجبل انزخصص نخذيخ انجيئخ ٔانًجزًع أٔ رطٕيش
انزعهيى .
انضُخ
يحم انُشش
أصى انجحث

 8العراق وواقع النظام االقميمي العربي
(رؤية الليات التفعيل واعادة التوازن)

منشور في المجمة السياسية والدولية

6009

كمية العموم السياسية  /الجامعة المستنصرية

العدد 06

 2التخطيط لالمدن القدومي االسدرائيمي بدين الثوابدت منشددور فددي مجمددة مركددز الدراسددات الفمسددطينية 6009 /
االستراتيجية والمراىنات المستقبمية

العدد9

جامعة بغداد

 3التأثير االميركدي عمدى الددور االممدي فدي العدراق منشور في مجمة قضايا سياسية
بعد عام ( 6000رؤية لواقدع الييمندة االميركيدة كمية العموم السياسية  /جامعة النيرين
والشرعية االممية)

 4االسدددتراتيجية الشددداممة لالمدددن القدددومي العراقدددي منشور في المجمة السياسية والدولية
(رؤية لمبادئ العمل الالزمة واليات التفعيل)

كمية العموم السياسية  /الجامعة المستنصرية

 5االسدددددددتراتيجية النوويدددددددة االسدددددددرائيمية الثوابدددددددت منشور في مجمة العموم السياسية
كمية العموم السياسية  /جامعة بغداد

والمتغيرات

 6االسدددتراتيجية بدددين االصدددل العسدددكري والضدددرورة منشور في المجمة السياسية والدولية
السياسية وتأثيرىا عمى توازن القوى الدولي

كمية العموم السياسية  /الجامعة المستنصرية

 9العدددراق والبيئدددة االقميميدددة بدددين مطمدددب التدددوازن منشور في مجمة العموم السياسية
وضمتن المصالح الوطنية العميا

كمية العموم السياسية  /جامعة بغداد

6000-6009
العدد08
6000
العدد 60
6000
العدد 20
6006
العدد 60
6000
العدد 22

ربصعب :عضٕيخ انٓيئبد انعهًيخ انًحهيخ ٔانذٔنيخ .
 عضٕ جًعيخ انجبحثيٍ ٔانزذسيضيٍ انجبيعييٍ ـ جًٕٓسيخ انعشاق .
عبششاً :كزت انشكش  ،انجٕائز ٔ شٓبداد انزقذيش.
د
8

كزبة انشكش أٔ انجبئزح أٔ شٓبدح انزقذيش

انجٓخ انًبَحخ

الحصدددددول عمدددددى جدددددائزة الطمبدددددة المتفدددددوقين االوائدددددل فدددددي مرحمدددددة رئاسة جامعة النيرين
البكالوريوس لمحصول عمى المرتبة الثانية بين خريجي الدورة

انضُخ
0999

2

شددكر وتقدددير مددن وزي در الشددباب والرياضددة فددي الكتدداب المددرقم  02وزير الشباب والرياضة

6000

بتددداريخ  6000/0/02لممشددداركة بتقدددديم ورقدددة عمدددل لمنددددوة التدددي
اقامتيدددددا وزارة الشدددددباب والرياضدددددة بعندددددوان (الشدددددباب بدددددين الواقدددددع
والطموح) بتاريخ . 6009/00/2

3

شددكر وتقدددير مددن رئدديس جامعددة بغددداد بالكتدداب المددرقم  2820فددي رئيس جامعة بغداد

6000

 6000/6/66لممشدددداركة فددددي الندددددوة العمميددددة التددددي اقامتيددددا وزارة
الشباب والرياضة بعنوان الشباب بين الواقع والطموح .

4

شكر وتقدير من عميد كمية العموم السياسية  /جامعة بغدداد بالكتداب عمادة كمية العموم السياسية

6000

المددددرقم  622بتدددداريخ  6000/6/00لممشدددداركة فددددي الندددددوة التددددي جامعة بغداد
اقامتيا وزارة الشباب والرياضة

5

الحصددول عمددى قدددم شددير مددن عميددد كميددة العمددوم السياسددية بالكتدداب عمادة كمية العموم السياسية

6000

المرقم  202بتاريخ  6000/0/00لممشاركة في ندوة وزارة الشدباب جامعة بغداد
والرياضة

6

شددكر وتقدددير مددن رئدديس جامعددة بغددداد بالكتدداب المددرقم  828بتدداريخ رئيس جامعة بغداد

6002

 6002/2/08لمحصدددول عمدددى (المرتبدددة الثانيدددة) فدددي دورة التأىيدددل
التربددوي ( )22لمتدريسددين الجدددد فددي جامعددة بغددداد  /مركددز التطددوير
والتعميم المستمر .

9

الحصددول عمددى قدددم شددير مددن عميددد كميددة العمددوم السياسددية بالكتدداب عمادة كمية العموم السياسية

6002

المددرقم  226بتدداريخ  6002/2/69الجتيدداز دورة التأىيددل التربددوي جامعة بغداد
لمتدريسين الجدد .

1

شكر وتقدير مدن عميدد كميدة العمدوم السياسدية بالكتداب المدرقم  620عمادة كمية العموم السياسية
بتاريخ  6009/2/00لممشاركة في المؤتمر العممي في الكمية

6009

جامعة بغداد

(حاضددر ومسددتقبل ت ددريس العمددوم السياسددية فددي الع دراق) بمناسددبة
اليوبيل الذىبي .

7

شكر وتقدير من وزير التعميم العالي والبحث العممدي لممسداىمة فدي وزيدددر التعمددديم العدددالي والبحدددث 6000
مؤتمر الكمية (تعزيز االداء البرلمداني والحكدومي فدي العدراق) بتداريخ العممي
 6000/9/68باالمر الوزاري 62992

 80شدددكر وتقددددير مدددن رئددديس جامعدددة بغدددداد بددداالمر الجدددامعي  02802رئاسة جامعة بغداد

6000

بتاريخ  6000/00/62لممساىمة في مؤتمر الكمية
 88مددددنح قدددددم شددددير مددددن عميددددد الكميددددة بدددداالمر االداري  6020فددددي عمددادة كميددة العمددوم السياسددية 6000
 /جامعة بغداد

6000/00/0
 82الحصول عمى شيادة تقديرية لممساىمة في مؤتمر القدس السابع

رئاسدددددددددة مركدددددددددز الدراسدددددددددات 6006
الفمسطينية /جامعة بغداد

 83شكر وتقدير من عميد الكمية لممساىمة بندوة الفرع باالمر االداري
 02س 6000/0/02
 84شكر وتقدير من عميد الكمية لممساىمة في المجان االمتحانية/
المرحمة الرابعة  ،باالمر  0260بتاريخ 6000/2/0
 85شكر وتقدير لممساىمة في المجان االمتحانية /المرحمة االولى
بتاريخ 6002/2/02

د

عمددادة كميددة العمددوم السياسددية 6000
جامعة بغداد
عمددادة كميددة العمددوم السياسددية 6000
جامعة بغداد
عمددادة كميددة العمددوم السياسددية 6002
جامعة بغداد

حبدٖ عشش :انكزت انًؤنفخ أٔ انًزشجًخ.
أصى انكزبة
انجعذ انًضزقجهي في انزخطيظ االصزشاريجي االصشائيهي

8

ثبَي عشش :انهغــبد .
 انعشثيخ


االَكهيزيخ

يهحٕظخ  :يزى رضهيى َضخخ عهٗ CD

صُخ انُشش
2083

