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 محمد السراجي. رغد نصيف جاسم 

 
                                                                                 

 

 السيرة الشخصية:

                          االسم: رغد نصيف جاسم محمد.السراجي.

 القومية: عربية.

 مسلمة.الديانة: 

 الجنسية: عراقية.

 التحصيل العلمي:

 م.92/7/9102: خحاصلة على لقب أستاذ مساعد بتأري -

 م، من كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.0220بكالوريوس علوم سياسية في العام  -

 م  من كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.9111ماجستير علوم سياسية في العام   -

 م من كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.9100سياسية في العام  دكتوراه علوم  -

 المناصب العلمية:

 م.9112كانون ثاني العام  92مدرس مساعد في كلية العلوم السياسية جامعة  بغداد منذ -

 م.9100تموز العام  92مدرس دكتور في كلية العلوم السياسية  جامعة بغداد منذ  -

 م الى االن.9102لية العلوم السياسية  جامعة بغداد منذ العام أستاذ مساعد دكتور في ك -

 لمادةعلم االجتماع السياسي.

 االختصاص الدقيق:

 نظم سياسية/ علم االجتماع السياسي. -علوم سياسية

 الخبرات العلمية:

 9109الى 9112تدريس مادة علم االجتماع السياسي للفترة من   - 

 9102الى  9109تدريس مادة حقوق اإلنسان للفترة من   -

 .دا إلشراف على العديد من بحوث التخرج لطلبة كلية العلوم السياسية جامعة بغدا -

 م الى االن.9102تدريس مادة علم االجتماع السياسي للفترة من -

 



 المناصب اإلدارية: 

 م.9112مشرفة على التخطيط  في العام  -

 د التربوي في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد.عضوة لجنة اإلرشا -

 اللغات التي تجيدها:

 اللغة العربية. -

 اللغة االنكليزية) متوسط( -

 دورة اللغة االيطالية في جامعة )دانتي ألكيري( في ايطاليا لمدة سنة.)متوسط(. -

 الكتب المنشورة:

 كتاب منهجي:علم االجتماع السياسي، -

م، دراسة اجتماعية سياسية/ميدانية، دار 9112الحزبية للمرأة العراقية بعد العام المشاركة السياسية  -

 م.9109الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد 

 البحوث والدراسات: 

المواطنة واألمن الوطني،بحث منشور في مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سوسة في   -0

 .9102تونس عام 

ءة في أهم المحطات األممية للقضية الفلسطينية..)الفرص والبدائل(، بحث منشور في مجلة مركز قرا -9

 م.9100للعام  02الدراسات الفلسطينية جامعة بغداد العدد

السلوك السياسي لألجيال دراسة  حالة العراق ،بحث منشور في مجلة كلية العلوم السياسية جامعة  -2

 9102بغداد عام 

ة السياسية في آسيا : الهند وماليزيا  أنموذجا، بحث منشور في مجلة  المستنصرية للدراسات التعددي  -2

 العربية والدولية .

التغيير وتداعياتة على المنطقة العربية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية   -2

 والسياسية. 

وذجا_ بحث منشور في مجلة  المستنصرية للدراسات دور المواطنة في بناء األمن الوطني _ العراق أنم -6

 العربية والدولية .

العنف ضد المراة في المجتمع العراق ، بحث مقدم الى مؤتمر جامعة بغداد / العنف ضد المراة عام  -7

9102. 



، السلوك السياسي للشباب العراق أنموذجا، بحث مشارك في المؤتمر الدولي في جامعة الجزائر الثانية  -8

 م .9102في الجزائر ، في العام 

الحركة اإلسالمية في السودان، بحث غير منشور مقدم الى وحدة البحوث والدراسات السياسية في كلية  -2

 العلوم السياسية جامعة.

الحكم الرشيد بحث غير منشور مقدم الى وحدة البحوث والدراسات السياسية في كلية  -إدارة الدولة -01

 ة جامعة بغداد.العلوم السياسي

التحول الديمقراطي في المجتمع العراقي بحث غير منشور مقدم الى وحدة البحوث والدراسات  -00

 السياسية في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

المجتمع المدني بحث غير منشور مقدم الى وحدة البحوث والدراسات السياسية في كلية العلوم  -09

 السياسية جامعة بغداد.

االحتاللين األمريكي والبريطاني للعراق دراسة مقارنة، بحث غير منشور مقدم الى وحدة البحوث  -02

 والدراسات السياسية في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

 مع فولدر عن االرشاد التربوي. 9102_9109كراس عن االرشاد التربوي للعام   -02

ة في المجتمع العراقي وكذلك فولدر عن العنف ضد المراة  للعام كراس  عن العنف األسري ضد المرأ -02

9102_9102. 

لدراسات السياسية، النظام السياسي واالستيالب، العراق انموذجا، بحث منشور في المجلة الجزائرية ل -06

 م.9107، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية في الجزائر،كانون االول 8العدد

بحث -Ilımlı İslamcılar ve Demokrasi -الديموقراطيةمن ن ميين المعتدليموقف االسال-07

 .dördüncü cildin içindekiler Sayı: 98باللغة التركية في مجلة: منشور 

العنف  والديموقراطية دراسة في المجتمع العراقي، بحث منشور في كراس بمركز الدراسات  -08

 االستراتيجية والدولية.

 المؤتمرات والندوات العلمية:المشاركات في 

-9117المشاركة في المؤتمرات العلمية السنوية لكلية العلوم السياسية جامعة بغداد  لألعوام التالية: -0

 م .9102، 9109، 9118-9112-9100.9101

المشاركة في المؤتمرات العلمية السنوية لكلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية في  -

 م.9108والعام م 9107االعوام:

 م.9109المشاركة في مؤتمر مركز الدراسات الدولية جامعة بغداد  -9



 م.9100المشاركة في مؤتمر مركز الدراسات الفلسطينية بغداد  -2

 م9102العلوم السياسية جامعة الموصل في العام  ة. المشاركة في مؤتمر كلي-2

 م.9102بية والدولية، المشاركة في مؤتمر مركز المستنصرية للدراسات العر -2

 م.9106المشاركة في مؤتمر في جامعة الجزائر الثانية في الجزائر، -6

 .9102المشاركة في مؤتمر جامعة بغداد عن العنف ضد المراة  -7

. بعنوان مسيحيوا العراق 9100ندوة فرع النظم السياسية في كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد -8

 واالنسحاب االمريكي .

ندوة بعنوان   ) ثقافة المعارضة في السلوك السياسي العراقي( فرع النظم السياسية  في كلية العلوم  -2

 9109السياسية / جامعة بغداد 

 9102_ ندوة فرع النظم السياسية / كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد 01

مات والنتائج(في مركز الدراسات _ ندوة  بعنوان )حقوق االنسان والتغير في المنطقة العربية المقد00

 9102الستراتيجية  والدولية / جامعة بغداد ،

( في مركز ن_ندوة  بعنوان) موقف الفلسطينين من األزمة السورية  ومستقبل الالجئين الفلسطينيي09

 .9102الدراسات الفلسطينية ،

)التدخالت اإلقليمية في سوريا ( في كلية العلوم السياسية جامعة الكوفة بتاريخ  ندوة بعوان -02

02/2/9102. 

 م.9107المشاركة في المؤتمر الدولي عن المرأة بالتعاون بين المؤرخين العرب والبرلمان العراقي  -02

س النواب العراقي المشاركة في المؤتمر الدولي لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية ومجل -  -02

 م.9102

 الدورات:

إلى أيلول  9116كورس في اللغة االيطالية جامعة دانتي اليكيري في ايطاليا للمدة من كانون ثاني  - 

9116. 

 .9118دورة حاسوب  -

 .9112دورة طرائق تدريس  -

 .9102_دورة الحاسبات للترقية العلمية ، 

 .9102_دورة اإلرشاد التربوي ،

 .9109اإلنسان _ دورة حقوق 



 دورة الصفوف االلكترونية. -

 م.9102دورة اللغة العربية في مركز التعليم المستمر  -

 كتب الشكر والتقدير

 .9102_  كتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام 

 .9112_ كتاب شكر من  رئيس جامعة بغداد في العام 

 (01جامعة بغداد.) العدد _ كتاب شكر من عميد كلية العلوم السياسية / 

 _ كتاب شكر من عميد كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل .

 _ كتاب شكر من رئيس مركز الدراسات الفلسطينية ،

 2_ كتاب شكر من رئيس مركز الدراسات االستراتيجية والدولية/ جامعة بغداد،عدد

 يةكتاب شكر من عميد كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصر -

 شهادات المشاركة:

 ( شهادة مشاركة90)من  أكثرالحصول على 

 اللجان :

 التربوي. اإلرشاد_ لجنة 0

 _عدة لجان استالل لبحوث الترقية.9

 _ عدة لجان امتحانية2

 _لجنة استالل الرسائل واالطاريح.2

 _  لجنه الدراسات العليا2

 العلمية السالمة_  لجنه 6

 :المناقشات

بغداد والجامعة  في كلية العلوم السياسية جامعة المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراهالعديد من 

 يةجالمستنصرية ومعهد الخدمة الخار

 االشراف:

 االشراف على  اطاريح دكتوراه ورسائل ماجستير، -

 االشراف على بحوث في معهد الخدمة الخارجية. -

 االشراف على بحوث التخرج في كلية


