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الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة النهرين

كلية العلوم السياسية

1999

الماجستير

جامعة النهرين

كلية العلوم السياسية

2002

الدكتوراه

جامعة النهرين

كلية العلوم السياسية

2006

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

باحثة في مركز الزمان للدراسات

مؤسسة الزمان للنشر واالعالم والفنون

2004 -2003

االست ارتيجية

2

رئيسة شعبة االنترنيت

قناة الشرقية الفضائية

2006 - 2004

3

حالي ًا تدريسية في كلية العلوم السياسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /

 – 2006لحد االن

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

جامعة بغداد

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد

2007 - 2006

2

كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد

 – 2010لحد االن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

الدراسات الدولية

منظمات دولية

2007 - 2006

2

الدراسات الدولية

منظمات دولية

2011 - 2010

3

دراسات دولية  /ماجستير

التخطيط االستراتيجي على مستوى الدولة القومية

2013-2012

4

الدراسات الدولية

االستراتيجية

-2014لحد االن

الشاملة (التخطيط االسرائيلي نموذجاً)

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

 1االستباقية في الفكر االستراتيجي االميركي بعد عام 2001

القســـم

السنــة

دراسات دولية  /ماجستير

2013-2012

 2تحديات االمن االسرائيلي بعد عام 2003

=

 3عقيدة خصخصة الحرب في االستراتيجية االمريكية العراق
انموذجا

 4السياسة الخارجية لروسيا تجاه سوريا2014-1993

2013
2014

=
دراسات دولية/دكتوراه

 5االهمية االستراتيجية للعراق واثرها في العالقات االقليمية
والدولية بعد عام 2003

=

2014
2015

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت
1

العنوان
مؤتمر حاضر ومستقبل

السنــة
2009/5/5

تدريس العلوم السياسية في

مكان أنعقادها
كلية العلوم السياسية/
جامعة بغداد

العراق (اليوبيل الذهبي

نوع المشاركة
منهج التصور
عمل :
حضور)
(تفعيلبوستر
بحث /
ورقة (

المستقبلي في دراسة العالقات الدولية من

الوجود الترفي الى الضرورة االستراتيجية)

لتدريس العلوم السياسية
)2009-1959
2

مؤتمر دور الجامعات

2009/10/23

العراقية في نشر ثقافة

كلية العلوم السياسية/

بحث مشترك ( :التخطيط للتعليم الجامعي

الجامعة المستنصرية

في العراق بين الواقع المجتمعي وبناء
الوحدة الوطنية)

التسامح وترسيخ الوحدة
الوطنية
3

مؤتمر مستقبل العراق

2010/5/16

السياسي بعد انتخابات

كلية العلوم السياسية

ورقة عمل ((:المرحلية والواقعية ركيزتان

/جامعة بغداد

لفكر استراتيجي عراقي بعد انتخابات عام

2010
4

ندوة الشباب بين الواقع

والطموح

))2010
2009/11/5

وزارة الشباب والرياضة

ورقة عمل مشتركة (( :الشباب بين

صعوبات الحاضر وخيارات المستقبل))

5

مؤتمر التعليم والتعليم

6

مؤتمر العراق والمعادلة

2010/11/3

االلكتروني

2010/10/22

االمنية الخليجية واالقليمية
7

مؤتمر تعزيز االداء

2011/5/16

البرلماني والحكومي في

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

بحث مشترك (( :التعليم عن بعد دراسة

لتفعيل المزايا واحتواء المعوقات))

كلية العلوم السياسية

بحث مشترك  ( :النزاعات الحدودية في

الجامعة المستنصرية

الوطن العربي)

كليةالعلوم السياسية

ورقة عمل  ( :تفعيل االداء البرلماني

جامعة بغداد

والحكومي لبناء مؤسسات التخطيط

العراق
8

مؤتمر :القدس مسرى

9

مؤتمر مستقبل الثقافة في

10

ندوة التطورات السياسية

2011/10/25

مركز الدراسات

ورقة عمل ( :الردع النووي االسرائيلي

المركز العلمي العراقي

بحث  :بين اشكالية الهوية واالنتماء

فرع الدراسات الدولية

ورقة عمل  :ثورات الربيع العربي دعوات

الفلسطينية /جامعة بغداد رؤية استراتيجية جديدة)

واقصى ودولة

2012/3/10

العراق

11

12

ورهانات الوحدة الوطنية العراقية
2011/11/29

بالمنطقة العربية وابعادها

كلية العلوم السياسية

االقليمية والدولية

جامعة بغداد

نحو التخطيط المسبق

فرع الدراسات الدولية

ورقة عمل  :التوازنات االقليمية والعالمية

ندوة  :التنافس االقليمي

2013/1/7

والدولي في منطقة الشرق

كلية العلوم السياسية

االوسط

جامعة بغداد

بعد عام 2001

في الكلية

ورقة عمل  :تفعيل نموذج اللعبة غير

في الكلية

القاء ورقة  :المشروع الوطني بين

مؤتمر الخيار الديمقراطي

2014

ضرورة سياسية
13

االستراتيجي على مستوى الدولة)

مؤتمر  :المشروع الوطني

الصفرية في عالقات العراق الخارجية
2015/5/5

العراقي

الديمقراطية التوافقية وغياب التخطيط

االستراتيجي
14

ندوة  :صنع السالم

2015/3/5

فرع الدراسات الدولية
كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد

ورقة عمل  :دور المشاركة الجماهيرية

في صنع السالم

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية

انجاز بحث عام  2007مقدم الى وحدة البحوث والدراسات المشاركة بدورة تأهيل طلبة الدراسات العليا الستخدام الحاسوب
بالكلية بعنوان  :عملية التخطيط االستراتيجي على مستوى

في جامعة بغداد  /مركز الحاسبة االلكترونية للفترة من

الدولة القومية

 2002/5/18ولغاية  2002/6/6وتم اجتياز الدورة بنجاح .

انجاز بحثين عام  2008مقدمة الى وحدة البحوث

المشاركة بدورة التأهيل التربوي ( )75للتدريسين الجدد في

والدراسات بالكلية :

جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعليم المستمر للفترة من

 .1البعد الدولي لالستراتيجية االسرائيلية الشاملة

 2006/4/2ولغاية  2006/5/10وتم اجتيازها بنجاح

 .2مفهوم االستراتيجية

والحصول على المرتبة الثانية فيها

انجاز بحثين عام  2009مقدمة الى وحدة البحوث

المشاركة بدورة اللغة العربية ( )49للتدريسيين الجددد فدي جامعدة

والدراسات بالكلية :

بغددداد  /مركددز التطددوير والتعلدديم المسددتمر للفتددرة مددن 2006/4/2

 .1النظام االقليمي العربي في ضوء التحوالت الدولية

ولغاية  2006/5/10وتم اجتيازها بنجاح

 .2البعد االقليمي لالستراتيجية االسرائيلية الشاملة

انجاز  4بحوث عام  2010مقدمة لوحدة البحوث والدراسات المشدداركة بددددورة كفددداءة الحاسدددوب للترقيدددات العلميدددة فدددي جامعدددة
بالكلية:
 .1الديمقراطية التوافقية في لبنان (رؤية مستقبلية)

بغددداد  /مركددز الحاسددبة االلكترونيددة للفتددرة مدددن 2009/10/25
ولغايدددة  2009/10/29وتدددم اجتيازهدددا بنجددداح وعلدددى اثرهدددا تدددم

 .2توازنات القوى على المستوى الدولي

التقدددددددديم للترقيدددددددة العلميدددددددة لمرتبدددددددة اسدددددددتاذ مسددددددداعد بتددددددداريخ

 .3الديمقراطية والديمقراطية التوافقية (دراسة مقارنة)

.2010/2/8

 .4المجتمع المدني في الوطن العربي (رؤية عامة)
انجاز  3اوراق عمل سنوية مقدمة الى وحدة البحوث

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

والدراسات بعنوان:

للمجتمعدددددات)) للحلقدددددة النقاشدددددية التدددددي اقامتهدددددا وزارة الشدددددباب

 .1التفكير االستراتيجي (مفهومه  -دالالته)  ،عام 2008

والرياضة بعنوان اثر الحضدارات االنسدانية واالديدان السدماوية فدي

 .2ازمة الرئاسة اللبنانية  ،عام . 2009

توجيه الشباب واصالحهم بتاريخ . 2010/10/28

 .3التعليم عن بعد (محاسنه ومساوئه)  ،عام . 2010
حضور ندوة فرع الدراسات الدولية في الكلية بعنوان :

مناقشة رسالة ماجسدتير بعندوان  :توظيدك فكدرة الفوضدى الخالقدة

العالقات العراقية – االيرانية 2010/12/22 ،

في االستراتيجية االميركية .
كلية العلوم السياسية  /جامعة النهرين 2012/10/7.

حضور ندوة فرع الدراسات الدولية في الكلية بعنوان :
مستقبل الدور التركي في العراق بعد عام  ، 2003بتاريخ
2011/3/7

رئاسة لجنة استالل لمعاملة ترقية الى مرتبة مدرس بتاريخ

2011/11/13
مناقشة رسالة ماجستير :العالقة بين العراق واالمم المتحدة
في ضوء الفصل السابع (كلية العلوم السياسية  /جامعة
بغداد )2011/10/27

تقديم  5بحوث للتعضيد العلمي بتاريخ 2011/6/2
حضور ندوة فرع الدراسات الدولية في الكلية بعنوان  :تأثير
النفط في العالقات الدولية 2011/12/26.
تقويم رسالة ماجستير بعنوان السياسية الخارجية االميركية
تجاه المغرب العربي 2012/2/22 .
عضوية لجنة استالل معاملة ترقية الى مدرس
2012/3/12
عضوية لجنة استالل معاملة ترقية الى استاذ 2012/9/3
عضوية لجنة استالل معاملة ترقية الى استاذ مساعد
2012/6/26
عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير في الكلية  :التغيير
في السياسة الخارجية التركية 2012/10/22 ،
عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير في الكلية  :الرؤية
االمريكية للعالقات العراقية-االيرانية بعد 2003
عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير في الكلية  :دور
المتغير النفطي في االستراتيجية االمريكية في منطقة الخليج
العربي بعد الجرب الباردة2014 ،
عضوية لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه  :التنافس االميركي
الروسي في اسيا الوسطى2014

عضوية لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه :دور القيادة في
السياسة الخارجية االمريكية 2012-1991
عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير  :العالقات التركية –
االيرانية 2014 .... 2011-2002
عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير  :العالقات االمريكية
– المصرية بعد عام 2014 ، 2001
عضوية لجنة مناقشة دكتوراه  :السياسة االمنية االمريكية

في الشرق االوسط بعد احداث  11ايلول 2001

عضو في لجنة التعضيد في الكلية 2012/11/12
عضو لجنة انضباط الطلبة 2013
مدير تحرير مجلة الكلية 2013
مسؤولة وحدة الشؤون العلمية في الكلية بتاريخ
2013/1/15
مقررة فرع الدراسات الدولية للعام 2014
عضو لجنة اختبار صالحية التدريس بالكلية للعام 2014
عضو اللجنة العلمية في الفرع  -2014لحد االن
مسؤولة لجنة االرشاد والتوجيه التربوي في الكلية للعام
2015
عضو لجنة استالل رسائل الماجستير 2015

ت

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
السنة
محل النشر
أسم البحث

 1العراق وواقع النظام االقليمي العربي

(رؤية الليات التفعيل واعادة التوازن)

منشور في المجلة السياسية والدولية

2009

كلية العلوم السياسية  /الجامعة المستنصرية

العدد 12

 2التخطيط لالمدن القدومي االسدرائيلي بدين الثوابدت منشددور فددي مجلددة مركددز الدراسددات الفلسددطينية 2009 /
االستراتيجية والمراهنات المستقبلية

العدد9

جامعة بغداد

 3التأثير االميركدي علدى الددور االممدي فدي العدراق منشور في مجلة قضايا سياسية
بعد عام ( 2003رؤية لواقع الهيمندة االميركيدة كلية العلوم السياسية  /جامعة النهرين

2010-2009
العدد18

والشرعية االممية)

 4االسدددتراتيجية الشددداملة لالمدددن القدددومي العراقدددي مقبول للنشر في مجلدة مركدز الدراسدات الدوليدة 2009 /
(رؤية لمبادئ العمل الالزمة واليات التفعيل)

جامعدددددددة بغدددددددداد بددددددداالمر المدددددددرقم  64بتددددددداريخ
2009/1/25

 5االسددددددتراتيجية النوويددددددة االسددددددرائيلية الثوابددددددت منشور في مجلة العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية  /جامعة بغداد

والمتغيرات

 6االسدددتراتيجية بدددين االصدددل العسدددكري والضدددرورة منشور في المجلة السياسية والدولية
السياسية وتأثيرها على توازن القوى الدولي

كلية العلوم السياسية  /الجامعة المستنصرية

 7العدددراق والبيئدددة االقليميدددة بدددين مطلدددب التدددوازن منشور في مجلة العلوم السياسية
وضمان المصالح الوطنية العليا

كلية العلوم السياسية  /جامعة بغداد

2011
العدد 43
2012
العدد 20
2013
العدد 44

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 عضو جمعية الباحثين والتدريسين الجامعيين ـ جمهورية العراق .
عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت
1

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

الجهة المانحة

الحصدددددول علدددددى جدددددائزة الطلبدددددة المتفدددددوقين االوائدددددل فدددددي مرحلدددددة رئاسة جامعة النهرين
البكالوريوس للحصول على المرتبة الثانية بين خريجي الدورة

السنة
1999

2

شددكر وتقدددير مددن وزيددر الشددباب والرياضددة فددي الكتدداب المددرقم  35وزير الشباب والرياضة

2010

بتددداريخ  2010/1/14للمشددداركة بتقدددديم ورقدددة عمدددل للنددددوة التدددي
اقامتهدددددا وزارة الشدددددباب والرياضدددددة بعندددددوان (الشدددددباب بدددددين الواقدددددع
والطموح) بتاريخ . 2009/11/5

3

شددكر وتقدددير مددن رئدديس جامعددة بغددداد بالكتدداب المددرقم  5860فددي رئيس جامعة بغداد

2010

 2010/2/22للمشدددداركة فددددي الندددددوة العلميددددة التددددي اقامتهددددا وزارة
الشباب والرياضة بعنوان الشباب بين الواقع والطموح .

4

شكر وتقدير من عميد كلية العلوم السياسية  /جامعة بغدداد بالكتداب عمادة كلية العلوم السياسية

2010

المددددرقم  264بتدددداريخ  2010/2/11للمشدددداركة فددددي الندددددوة التددددي جامعة بغداد
اقامتها وزارة الشباب والرياضة

5

الحصددول علددى قدددم شددهر مددن عميددد كليددة العلددوم السياسددية بالكتدداب عمادة كلية العلوم السياسية

2010

المرقم  517بتاريخ  2010/3/10للمشاركة في ندوة وزارة الشدباب جامعة بغداد
والرياضة

6

شددكر وتقدددير مددن رئدديس جامعددة بغددداد بالكتدداب المددرقم  878بتدداريخ رئيس جامعة بغداد

2006

 2006/5/18للحصدددول علدددى (المرتبدددة الثانيدددة) فدددي دورة التأهيدددل

التربددوي ( )75للتدريسددين الجدددد فددي جامعددة بغددداد  /مركددز التطددوير
والتعليم المستمر .

7

الحصددول علددى قدددم شددهر مددن عميددد كليددة العلددوم السياسددية بالكتدداب عمادة كلية العلوم السياسية

المددرقم  762بتددداريخ  2006/5/29الجتيدداز دورة التأهيدددل التربدددوي جامعة بغداد

2006

للتدريسين الجدد .

8

شكر وتقدير مدن عميدد كليدة العلدوم السياسدية بالكتداب المدرقم  261عمادة كلية العلوم السياسية
بتاريخ  2009/5/10للمشاركة في المؤتمر العلمي في الكلية

2009

جامعة بغداد

(حاضددر ومسددتقبل تدددريس العلددوم السياسددية فددي الع دراق) بمناسددبة
اليوبيل الذهبي .

9

شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمدي للمسداهمة فدي وزيدددر التعلددديم العدددالي والبحدددث 2011
مؤتمر الكلية (تعزيدز االداء البرلمداني والحكدومي فدي العدراق) بتداريخ العلمي

 2011/9/28باالمر الوزاري 25995

10

2011

شدددكر وتقددددير مدددن رئددديس جامعدددة بغدددداد بددداالمر الجدددامعي  34814رئاسة جامعة بغداد
بتاريخ  2011/10/26للمساهمة في مؤتمر الكلية

11

مددددنح قدددددم شددددهر مددددن عميددددد الكليددددة بدددداالمر االداري  2053فددددي عمددادة كليددة العلددوم السياسددية 2011
2011/11/3

 /جامعة بغداد

12

الحصول على شهادة تقديرية للمساهمة في مؤتمر القدس السابع

رئاسدددددددددة مركدددددددددز الدراسدددددددددات 2012

13

شكر وتقدير من عميد الكلية للمساهمة بندوة الفرع باالمر االداري

عمددادة كليددة العلددوم السياسددية 2013

 36س 2013/1/16

جامعة بغداد

الفلسطينية /جامعة بغداد

ت

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب
البعد المستقبلي في التخطيط االستراتيجي االسرائيلي

1

ثاني عشر :اللغــات .
 العربية


االنكليزية

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر
2013

