السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :فرح ضياء حسين مبارك الصفار
تاريخ الميـالد 1976-3-10 :
الحالة الزوجية  :متزوجة
عـــــدد األوالد :

اثنان

الديـــــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص  :علوم سياسية
الوظيفــــــه

 :استاذ مساعد

الدرجة العلمية  :دكتوراه
عنوان العمل  :كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد
الهاتف النقال :
البريد إاللكتروني :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

العلوم السياسية

1998

الماجستير

بغداد

العلوم السياسية

2002

الدكتوراه

بغداد

العلوم السياسية

2006

أخرى

ثانياً :التدرج الوظيفي
الوظيفة

ت

الجهة

الفترة من  -الى

مشغل حاسبة

وزارة الصحة – الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية

2005-1998

مدرس ماجستير

كلية االدارة واالقتصاد

2007-2006

مدرس دكتور

كلية االدارة واالقتصاد

2009-2007

استاذ مساعد

كلية االدارة واالقتصاد

2012-2011

استاذ مساعد

كلية العلوم السياسية

2015-2013

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد

2013-2006

كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد

2015 - 2013

رابعا ً  :المقررات الدراسية .
الدراسات االولية :
مادة السياسات العامة
مادة النظم السياسيه

مادة حقوق االنسان والحريات العامة
مادة الحكومات المحلية
الدراسات العليا :

 الحكومات المحلية -السياسات العامة

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
االشراف على طلبة الدراسات العليا
ت عنوان الرسالة او االطروحة

نوع الدراسة

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

محمد عبد هللا

بغداد

االدارة واقتصاد

ماجستير

صنع السياسات العامة الداخلية في العراق  :دور الحكومات المحلية كل فخار فالح

بغداد

العلوم السياسيه

ماجستير

ماجستير /

رسم السياسات العامة واثرها على اداء المجالس المحلية
( دراسة تحليلية تطبيقية على مجلس محافظة بغداد )

في اعدادها
الحكم المحلي في العراق بعد  2005مجلس محافظة بغداد انموذجا

نجالء سامي راضي

بغداد

العلوم السياسيه

ماجستير

دور النظام السياسي في بناء البعد السياسي لالمن االنساني –

ايمن احمد محمد

بغداد

العلوم السياسيه

دكتوراه

العراق انموذجا
فاعليه القيادات االداريه في تنفيذ السياسات العامة بحث تحليلي في همام فالح
مجلس محافظة بغداد
السياسات التنظيمية في محافظة كربالء

حيدر فوزي

بغداد
بغداد

االداره واالقتصاد
العلوم السياسيه

ماجستير
دكتوراه

دكتوراه

طلبة الماجستير والدكتوراه الذين اشرف عليهم داخل وخارج العراق :
ت

عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

نوع الدراسة
ماجستير /

دكتوراه

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
المقاالت -:
المؤتمرات والندوات -:

العنوان

ت

السنــة

1
االدارة المحليـــة بين الواقــع
والطمـــوح )

2
3
4

مكان أنعقادها
كلية االدارة واالقتصاد

نوع المشاركة
مقرر

( بحث  /بوستر

2011/5/18

التنفيذ الفعال للسياسات العامة  2012 /10 /18ابن الهيثم
 2104/12/6-2الجامعه االمريكية -
السياسات العامة والمحلية
مركز النهرين
2014
نقل االختصاصات
بيروت

محاضرة
حضور)
محاضره
محاضره

للمحافظات غير المنتظمة
باقليم

سابعا :ا لمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
البحوث -:
أسم البحث

محل النشر

السنة

الفقر والظلم واالرهاب

الباحث االعالمي

2008

العملية السياسية في ايرلندا الشمالية

مجلة االداب

2009

المؤسسات السياسية الفلسطينية بعد اوسلو

مركز الدراسات

2009

البهاريون وحق التجنس في بنغالدش

االفلسطينية
كلية التربية
مجلة

2009

دور الالعبون في السياسات العامة

مجلة الدراسات

2012

اثر االداء الوظيفي على االداء التشريعي في العراق

الدوليةمنشور
غير

2012

دراسة تحليلية عن اداء مجلس محافظة ديالى  /الدورة

غير منشور

2014

المجتمع العربي بين االدلجة والطوطمة
الثالثة

مجلة جامعه تكريت

2015

عقابيل سياسات حوكمة االصالح

غير منشور

2015

ثامنا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
العمل في منظمة الصليب االحمر – العراق لمدة اربع اشهر

تاسعا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

1

دورة طرائق
كتاب شكر عن
التقدير

رئاسة جامعة بغداد

2009

2

شكر
كتاب
تدريس
كتاب شكر
تتدريستدريس
كتاب شكر

محافظة بغداد

2011

محافظة بغداد

2012

كلية االدارة واالقتصاد /جامعه

2012

3
4

بغداد

5

كتاب شكر

كلية ابن الهيثم

2012

6

كتاب شكر

كلية االدارة واالقتصاد /جامعه

2013

7

كتاب شكر

واالقتصاد /جامعه
كلية االدارة بغداد

2014

8

كتاب شكر

9

كتاب شكر

بغدادالسياسية
كلية العلوم
كلية العلوم السياسية

2015
2016

عاشرا ً :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1

كتاب دليلك في رسم السياسات العامة للحكومات المحلية

نشر 2012

2

كتاب الحوكمة بين السياسات العامة وسياسات الحكم

نشر 2012

3

الحكومات المحلية

2013

4

كتاب الفوصلة

نشر 2014

5

سياسات حكومات التساكن ( نحو توصيف جديد للنظام السياسي )

2015

6

سياسات تالية الحكام

2015

7

الالمركزية وعواهنها في محاور

2015

8

اقنوم السياسات العامة

2016

احدى عشر :اللغــات .
العربي
االنكليزي

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

