السيشه الزاحيو

االســــــــــــن  :بسوت خليل ناهق علي
حاسيخ الويـالد 5665 / 3 / 22 :
الحالت الزًجيت  :هخزًجت
عـــــذد األًالد  )4( :أسبعت
الذيـــــــــــانت  :هـسـلوت
الخـخـصــص

 :علٌم سياسيت – عالقاث دًليت

الٌظيفــــــو

 :اسخارة جاهعيت

الذسجت العلويت  :أسخار هساعذ
عنٌاى العول  :حذسيسيت – قسن العالقاث الذًليت – كليت العلٌم السياسيت – جاهعت بغذاد
البشيذ االلكخشًني basma.auqaty@yahoo.com :

أًالً  :الوؤىالث العلويت .
الدرجة العممية

الجامعة

الكميـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

كمية القانون و السياسة

7654/4/6

الماجستير

بغداد

كمية العموم السياسية

7661/6/76

الدكتوراه
أخرى

ثانيا ً  :الخذسج الٌظيفي .
ت

الوظيفة

الفترة من  -الى

الجية

7

م .مالحظ

كمية العموم السياسية – جامعة بغداد

7654/70/71

2

مدرس مساعد

مركز الدراسات الدولية – كمية العموم السياسية – جامعة

7661/72/22

1

مدرس

كمية العموم السياسية – جامعة بغداد

2007/2/20

1

أستاذ مساعد

كمية العموم السياسية – جامعة بغداد

2072 / 3 / 10

بغداد

7661/72/22
2000

2072/3/10
ولحد االن

ثالثا ً  :الخذسيس الجاهعي .
ت

الجامعة

الجية (المعيد  /الكمية)

الفترة من  -الى

7

كمية اليندسة

جامعة بغداد

7663 - 7661

2

كمية العموم السياسية

جامعة بغداد

 – 7663لحد االن

1

كمية التربية الرياضية

جامعة بغداد

2003 - 2002

سابعا ً  :الوقشساث الذساسيت الخى قوج بخذسيسيا.
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

7

نظم سياسية

حمقة بحث (مناىج بحث)

7664 – 7661

2

ثقافة قومية

ثقافة قومية

2001 – 7664

بحوث سياسية

2002 – 2001

1

نظم سياسية

حقوق إنسان

2003 – 2002

2

دراسات دولية

تاريخ عالقات دولية

2005 – 2003

3

دراسات دولية

تاريخ عالقات دولية

2071 – 2070

4

دراسات دولية

مبادئ العالقات الدولية

 – 2071لحد االن

1

5

خاهساً ( :االطاسيح  ،الشسائل ) الخي أششف علييا:
ت
1
2
3
4

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

سادساً :الوؤحوشاث ًالنذًاث العلويت الخي شاسك فييا.
العنوان

ت

السنــة

7

مؤتمر عممي سنوي 1

7666

2

مؤتمر عممي سنوي 77

اذار 2005

1

مؤتمر عممي سنوي 72

أيار 2006

1

مؤتمر عممي سنوي 1

تشرين أول 2006

2

مؤتمر عممي سنوي 72

تشرين ثاني 2006

3

مؤتمر عممي سنوي 2

تشرين ثاني 2006

مكان أنعقادىا
مركز الدراسات الدولية – جامعة

نوع
بحث

بغداد
المشار
مركز الدراسات الدولية – جامعة بحث
بغداد
كمية العموم السياسية – جامعة

بغداد
كمية العموم السياسية – الجامعة

المستنصرية

مركز الدراسات الدولية – جامعة

بغداد
مركز الدراسات الفمسطينية –

جامعة بغداد

ورقة

كة

ورقة

( بحث

ورقة

/

ورقة

4

مؤتمر عممي سنوي 2

نيسان 2070

كمية الحقوق – جامعة النيرين

بوستر
بحث

5

مؤتمر عممي سنوي 71

أيار 2070

كمية العموم السياسية – جامعة

ورقة

6

سمنارات متعددة

2077 - 2001

 70مؤتمر عممي سنوي 71

ايار 2077

 77مؤتمر عممي سنوي 4

تشرين أول 2077

72

ندوة عممية حول ثورات الربيع أذار 2077

العربي

 71مؤتمر عممي سنوي 72

نيسان 2072

 71مؤتمر عممي سنوي 71

نبسان 2072

72

ندوة سبل تعزيز التعايش و

الثقافة الوطنية في العراق

كانون أول 2072

بغداد
وحدة البحوث – كمية العموم

السياسية

بغدادالسياسية – جامعة
جامعةالعموم
كمية

حضور

مشاركة

بأوراق

)

ورقة

بغداد
مركز الدراسات الفمسطينية

ورقة

فرع الدراسات الدولية – كمية

ورقة

العموم السياسية – جامعة بغداد
كمية العموم السياسية – جامعة

بغداد
مركز الدراسات الدولية – جامعة

بغداد
كمية العموم السياسية – جامعة
بغداد

ورقة
ورقة
حضور

ندوة عممية فصمية لقسم

 73العالقات الدولية بعنوان الصين أذار 2071
قوة صاعدة

74

ندوة فكرية بعنوان سبل تعزيز

الوحدة الوطنية والديمقراطية
في العراق

 75مؤتمر عممي سنوي 73

 71نيسان 2071
 21نيسان 2071

كمية العموم السياسية – جامعة

بغداد

كمية العموم السياسية – جامعة
بغداد

كمية العموم السياسية – جامعة

بغداد

ورقة

حضور
ورقة

الممتقى العربي األول لمتنمية

76

البشرية برعاية بيت الحكمة

بالتعاون مع المنظمة العربية

 72كانون أول 2071

قاعة الزوراء – فندق الرشيد

بحث

لمتنمية اإلدارية
20

الندوة العممية لممفوضية العميا

لحقوق اإلنسان

 75كانون األول 2071

الندوة العممية الفصمية لفرع

27

الدراسات الدولية بعنوان

التكامل اإلقميمي بعد إنتياء

الحرب الباردة

 5كانون ثاني 2071

في قاعة فندق منصور ميميا

كمية العموم السياسية – جامعة

بغداد

مقررة

جمسة

ورقة

سابعا  :األنشطة العممية االخرى .
خارج الكمية

داخل الكمية
مديرة وحدة العالقات الثقافية للفترة من 3122
ولغاية .3123

مشاركة في ورشة عمل مكتبة إفتراضية في كلية
الهندسة – جامعة بغداد في شباط 3123

عضو لجنة اإلرشاد التربوي من تشرين ثاني
 3123ولحد االن.

مشاركة في ورشة عمل توعوية عن الحوكمة
اإللكترونية في وزارة العلوم والتكنولوجيا في ايلول
3123

مشاركة في دورة تدريبية متقدمة لحقوق االنسان مشاركة في دورة تدريبية في مركز البحوث النفسية –
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشرين أول
في أذار 3123
3124
لقاءات إعالمية عدد  3خالل عام 3123
مشاركة في ورشة علمية متخصصة للجنة المركزية
لإلرشاد التربوي في كانون أول 3123
حضور المؤتمر الطالبي السنوي في قاعة الدكتور
جهاد الحسني في  35نيسان 4124
مدير إداري وفني لمجلة كلية العلوم السياسية للفترة
من أيلول  3124ولحد األن

ثامناً  :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعميم.

ث

أسن البحث

هحل النشش

السنت

7

ثورة الزاباتا في المكسيك

نشر داخمي  :مركز الدراسات الدولية

7662

2

اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ()NAFTA

نشر داخمي  :مركز الدراسات الدولية

7663

1

السوق الشرق أوسطية دراسة تحميمية لممشروع

مجمة دراسات دولية العدد  6تموز

2000

و أفكار نحو بناء إستراتيجية لمتعامل معو

 – 2000مركز الدراسات الدولية

1

سيادة الدول و تطور النظام الدولي الجديد  /حالة دراسية

الجميورية المبنانية و المنطقة العربية بعد اغتيال رئيس

الوزراء المبناني رفيق الحريري
2

األمن العربي في ظل التواجد العسكري األمريكي

3

الثبات و التغيير في االستراتيجية االمريكية في انتخابات

الرئاسة االمريكية  2005م و تداعياتيا عمى العراق و
المنطقة

نشر داخمي  :وحدة البحوث والدراسات
في كمية العموم السياسية

2003

نشر داخمي  :وحدة البحوث والدراسات 2004
في كمية العموم السياسية

مجمة دراسات دولية العدد  – 15مركز

الدراسات الدولية

2005

4

التوازن و الخمل في عالقات التحالف  /العالقات السعودية مجمة كمية التربية لمبنات – جامعة بغداد

5

األزمة الروسية الجورجية أب  /أغسطس  2005نظرة نشر داخمي  :وحدة البحوث والدراسات 2006

في األسباب و التداعيات

في كمية العموم السياسية

6

دبموماسية أمضى من السالح

ورقة مشاركة في مؤتمر لمركز الدراسات 2006

األمريكية إنموذجاً

 70موقف ادارة اوباما تجاه القضية الفمسطينية

المجمد  27العدد 2

2006

الدولية

ورقة مشاركة مقدمة إلى مؤتمر مركز 2006

الدراسات الفمسطينية

 77محاولة لرصد و تطوير كفاءة المنيج الدراسي الحالي في ورقة مشاركة في مؤتمر في كمية العموم 2006
اعداد مختصين بالشؤون السياسية

السياسية

 72نشاط الجامعة الركيزة األساسية و المحورية لبناء و تقدم بحث مقدم إلى كمية العموم السياسية – 2006
المجتمع

الجامعة المستنصرية

 71تأثير مقومات قوة الدولة و تأثيرىا عمى سياستيا

مجمة المستنصرية لمدراسات العربية و

2070

 71مؤسسات مخازن التفكير و دورىا في صياغة السياسة

المجمة القانونية و السياسية – جامعة

2070

الخارجية  /حالة دراسية (إسرائيل)

الخارجية لمدولة الحديثة  /حالة دراسية النموذج األمريكي

 72دراسة في اتفاقيات األمم المتحدة لمكافحة اإلرىاب الدولي

الدولية العدد 26

القادسية المجمد  2العدد 2

بحث مقدم إلى مؤتمر كمية الحقوق – 2070

جامعة النيرين

 73دور المعمومات في عممية اتخاذ القرار السياسي الخارجي

مجمة دراسات دولية العدد  20سنة 2077

2077

 74التغيير في الشرق األوسط بين اإلرادة الشعبية و الدور مجمة مركز الدراسات الفمسطينية العدد 2072
الخارجي و إنعكاسات ذلك عمى القضية الفمسطينية

73

 75التغيرات السياسية وأثرىا عمى حضور اإلستثمارات منشورات مؤتمر الممتقى العربي األول 2071
الخارجية وانعكاس ذلك عمى التنمية البشرية لمشباب

لمتنمية البشرية – بيت الحكمة

 76تطور دخول قضايا المرأة والتمييز والعنف ضدىا حقل بحث خاص مقدم إلى رئاسة جامعة 2071
العالقات الدولية وتوظيفيا سياسياً

بغداد لمناسبة اإلحتفال باليوم العالمي

لمناىضة العنف ضد المرأة

 20منظمة شنغياي لمتعاون ( )SCOتكامل إقتصادي إقميمي نشر داخمي  :فرع الدراسات الدولية
أم حمف أمني بأبعاد دولية

27

تاسعا :عضوية الييئات العممية المحمية والدولية .
 الجمعية العراقية لمعموم السياسية
 رابطة التدريسيين الجامعيين
 جمعية الباحثين و التدريسيين الجامعيين
 الرابطة الوطنية لممثقفين و االكاديميين العراقيين

2071

عاش ارً :كتب الشكر  ،الجوائز و شيادات التقدير.
ث

كخاب الشكش أً الجائزة أً شيادة

الجيت الوانحت

السنت

7

شيادة تقدير

2

كتاب شكر و تقدير

مركز الدراسات الدولية – جامعة بغداد

1

شيادة تقدير

عمادة كمية العموم السياسية  -جامعة بغداد

2000

1

كتاب شكر و تقدير

رئاسة جامعة بغداد

2005

2

شيادة تقدير

عمادة كمية العموم السياسية  -جامعة بغداد

2006

3

كتاب شكر و تقدير

المساعد العممي لرئاسة جامعة بغداد

2070

4

شيادة تقدير

عمادة كمية الحقوق – جامعة النيرين

2070

5

شيادة تقدير

مركز الدراسات الفمسطينية

2077

6

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة بغداد

2077

 70كتاب شكر وتقدير

عمادة كمية العموم السياسية – جامعة بغداد

2077

 77شيادة تقدير

المفوضية العميا لحقوق اإلنسان

2077

 72شيادة تقدير

مركز الدراسات الدولية – جامعة بغداد

2072

 71كتاب شكر وتقدير

عمادة كمية العموم السياسية – جامعة بغداد

2071

 71كتاب شكر وتقدير

وزير التعميم العالي والبحث العممي

2071

 72كتاب شكر وتقدير

عمادة كمية العموم السياسية – جامعة بغداد

2071

 73كتاب شكر وتقدير لكادر مجمة العموم

رئاسة جامعة بغداد

2071

السياسية

الخقذيش

مركز طرائق التدريس – جامعة بغداد

7661
7666

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسن الكخاب

ث
1
2
3
4
5
6

ثاني عشر :المغــات.


العربية



االنكميزية

سنت النشش

