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 الصفار  فرح ضياء حسين مبارك  :    ـم ـــــــــاالســ

  1976-3-10  : تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

 اثنان    عـــــدد األوالد  :

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

      علوم سياسية :       صــالتـخـص

 استاذ مساعد :       ه ــــــالوظيف

   دكتوراه   الدرجة العلمية :

           جامعة بغداد  –كلية العلوم السياسية  :      عنوان العمل

  07711354862 :     الهاتف النقال

 dr.farahmubarak@yahoo.com   كتروني :البريد إالل
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1998 العلوم السياسية  بغداد

 2002 العلوم السياسية بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2006 العلوم السياسية بغداد

 2011 العلوم السياسية بغداد استاذ مساعد 

  ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 الثاً : التدريس الجامعي .ث 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2013 - 2006 جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد 1

 لحد االن  - 2013 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية  2

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

الشركة العامة  –وزارة الصحة  مشغل حاسبة 1

 لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية

 

 

1998-2000 

المنظمة الدولية للصليب االحمر في  مسوول التصديقات  2

 العراق

2003-2004 

 2007-2006 كلية االدارة واالقتصاد  مدرس ماجستير 3

 2009-2007 كلية االدارة واالقتصاد مدرس دكتور 4

 2012-2011 كلية االدارة واالقتصاد استاذ مساعد  5

 2013 جامعه بغداد – كلية العلوم السياسية استاذ مساعد  6

معاون عميد الشوؤن العلمية  7

 والدراسات العليا 

 2017-2015 جامعه بغداد – كلية العلوم السياسية

 لحد األن -2018 كلية العلوم السياسية _ جامعة بغداد عميد الكلية  8



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

  2010- 2007 حقوق انسان  المحاسبة 1

 2010-2007 حريات المحاسبة 2

 2010-2009 سياسات عامة  االدارة العامة 3

 2012-2011 نظم سياسية  االدارة العامة  4

  2012-2011 مشروع بحث  االدارة العامة  5

2014-2013 النظم السياسية  االدارة العامة  6  

2014-2013 نظم االدارة العامة المقارنه  االدارة العامة  7  

2014-2013 حكومات محلية  النظم السياسية  8   

الدراسات العليا  –النظم السياسية  9 رسم السياسات العامة للحكومات  

 المحلية 

2013  

الدراسات العليا  –النظم السياسية  10   2014 سياسات حكومات التساكن  

الدراسات العليا   –النظم السياسية  11  

 د

رسم السياسات العامة للحكومات 

 المحلية 

2015  

الدراسات العليا  –النظم السياسية  12  2016 مجالس المحافظات تحليل وتقويم  

الدراسات العليا  –النظم السياسية  13  2016 طبيعه رسم السياسات العامة  

الدراسات العليا  –النظم السياسية  14  2017 الالمركزية المتوازية  

 2018 حكومات محلية النظم السياسية  15

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاا )امساً: خ 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

رسم السياسات العامة واثرها على اداء المجالس  1

 المحلية 

 ) دراسة تحليلية تطبيقية على مجلس محافظة بغداد ( 

 

  2012-2011 االدارة العامة / رسالة

دور  2003صنع السياسات العامة في العراق بعد  2

 الحكومات المحليه في اعدادها 

  2013 النظم السياسية/ رسالة  

دور النظام السياسي في بناء البعد السياسي لالمن  3

 االنساني العراق انموذجاً 

النظم السياسية/ 

 اطروحه 

2013-2014  

دبلوم  –االدارة المحلية  تجربة الحكم المحلي دراسة ميدانية محافظة ميسان  3  2015 

 2016 النظم السياسية/ رسالة   االمن الغذائي واثره على االمن الوطني  4

النظم السياسية/  السياسات العامة التطبيقية  5

 اطروحه 

2016 

بعد سياسة االمن الغذائي المستدام في العراق ما   6

 الفرص  والتحديات 2003

النظم السياسية/ 

 اطروحه

2017 

الالمركزية المرفقية ودورها في العمل المحلي في  7

 دراسة حالة(( –العراق )محافظة بغداد 

 2018 النظم السياسية / رسالة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات وسادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  أنعقادهامكان  السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 عــة بين الواقـــاالدارة المحلي  1

 ( وحـــوالطم

 

 ررقم كلية االدارة واالقتصاد 18/5/2011

 محاضرة  بن الهيثم ا  2012 /10 /18 التنفيذ الفعال للسياسات العامة  2

 -االمريكية الجامعه  6/12/2104-2 السياسات العامة والمحلية  3

 بيروت

 محاضره  

 -الجامعه االمريكية  7/12/2016-5 الالمركزية االدراية  4

 القاهرة

 محاضرة 

استثمار طاقات الطلبة  5

 لتعزيزقيم النزاهة 

 ندوة كلية العلوم السياسية  14/2/2018

مصطلحات دراسة بناء  6

 السالم والصراع  

وزارة التعليم العالي  11/6/2018

دائرة  –والبحث العلمي 

 البحث والتطوير

 ورشة عمل

نحو مستقبل افضل للمرأة  7

 العراقية

مركز  -جامعة بغداد  2/5/2018

 دراسات المرأة

 مؤتمر 

)تصميم البرامج والمناهج  8

 desiging ofالحديثة 

modern programme 

and curriculum) 

كلية  -جامعة بغداد  23/5/2018

 التربية للبنات 

 ندوة

 

 

 

  .الخرى ابعا : األنشطة العلمية اس 

 خارج الكلية داخل الكلية

 دورة طرائق تدريس دورة الحاسوب 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

و تطوير أثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2008 الباحث االعالمي الفقر والظلم واالرهاب  1

 2009 مجلة االداب العملية السياسية في ايرلندا الشمالية  2

مركز الدراسات  اوسلوالمؤسسات السياسية الفلسطينية بعد  3

 ةاالفلسطيني

2009 

 2009 مجلة كلية التربية البهاريون وحق التجنس في بنغالدش 4

مجلة الدراسات  دور الالعبون في السياسات العامة  5

 الدولية 

2012  

  2012 غير منشور  اثر االداء الوظيفي على االداء التشريعي في العراق  6

دراسة تحليلية عن اداء مجلس محافظة ديالى / الدورة   7

 الثالثة 

  2014 غير منشور 

 2015 مجلة جامعه تكريت  المجتمع العربي بين االدلجة والطوطمة  8

مجلة الشوون  Emepa عقابيل سياسات االصالح السياسي  9

السياسية في الشرق 

 االوسط 

2016 

 

 لهيئات العلمية المحلية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 ) مسوول التصديقات (  العراق  –نظمة الصليب االحمر م  

 (   V.P –vice presidentليفربول   )  –جمعية العلوم السياسيه  

 

 

 اشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.ع   

كتاب الشكر أو  ت

الجائزة أو شهادة 

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر عن دورة  1

 طرائق تدريس

 تتدريستدريس   

 2009 رئاسة جامعة بغداد

 2011 محافظة بغداد كتاب شكر  2

 2012 محافظة بغداد كتاب شكر  3

 2012 كلية االدارة واالقتصاد /جامعه بغداد كتاب شكر  4



 

 

 

 

 

 

 

 2012 كلية ابن الهيثم  كتاب شكر 5

 2013 كلية االدارة واالقتصاد /جامعه بغداد كتاب شكر   6

  2014 كلية االدارة واالقتصاد /جامعه بغداد كتاب شكر  7

 2015 كلية االدارة واالقتصاد /جامعه بغداد كتاب شكر 8

 2016 جامعه بغداد/كلية العلوم السياسية  كتاب شكر  9

 كتاب شكر 10

 

 2016 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

 2016 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد كتاب شكر 11

 2016 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد كتاب شكر 12

 2016 بغدادكلية العلوم السياسية /جامعة  كتاب شكر 13

 2016 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد كتاب شكر 14

 2016 االمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب شكر 15

 مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية / كتاب شكر  16

 جامعة بغداد

2017 

 2017 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد كتاب شكر  17

جامعة الدفاع للدراسات العسكرية / كلية الدفاع  كتاب شكر 18

 الوطني

2018 

 2018 جامعة بغداد / مركز دراسات المرأة كتاب شكر 19

 2018 جامعة بغداد /مركز البحوث التربوية والنفسية كتاب شكر 20

جمهوية العراق / رئاسة الجمهورية / ديوان  كتاب شكر  21

 الرئاسة

2018 

 

 .لكتب المؤلفة أو المترجمةا: ادى عشرح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  2012نشر  المحليةللحكومات السياسات العامة دليلك في رسم كتاب  1

  2012نشر  كتاب الحوكمة بين السياسات العامة وسياسات الحكم   2

  2013 الحكومات المحلية  3

  2014نشر  كتاب الفوصلة  4



 

 

 

 

 

 

 

 2015 سياسات حكومات التساكن ) نحو توصيف جديد للنظام السياسي (  5

 2015 سياسات تالية الحكام   6

 2016 الالمركزية وعواهنها في محاور  7

  2017 اقنوم السياسات العامة  8

 

 

 

 ثاني عشر :اللغــات . ✓

 العربي             ✓

 االنكليزي             ✓

✓  

 

 


