
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 
 

 

 

 

ــ االســ           فاطمة رضا عطية :     ـم ـــــــ

  1979 : تاريخ الميـالد 

    / الحالة الزوجية :

   /     دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة    :   الديـــــــــــانة

  االنكليزي:             صــالتـخـص

 تدريسية :       ه ــــــالوظيف

  مدرس       الدرجة العلمية :

 كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد :                عنوان العمل

 العمل   :          هاتف

 07906196970:         الهاتف النقال

  fatima7920032003@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ة  ـــالكلي  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 
 

   2001/   2000 كلية التربية للبنات   بغداد

   2006 كلية التربية للبنات   بغداد  الماجستير 

 ه الدكتورا
 

   

    أخرى

 

 

 

 الصورة  



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

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

   –  2006 بغداد  كلية العلوم السياسية   1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 2011 – 2006   / جامعة بغداد  السياسيةكلية العلوم  مدرس مساعد   1

 -2011 كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد    مدرس  2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 في الدراسات األولية.  رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

   2007/   2006 مقدمة في علم السياسة باللغة االنكليزية   الفكر السياسي  1

 2008/   2007 مقدمة في علم السياسة باللغة االنكليزية   الفكر السياسي  2

   2009/   2008 مقدمة في علم السياسة باللغة االنكليزية   الفكر السياسي  3

   2010/   2009 مقدمة في علم السياسة باللغة االنكليزية   الفكر السياسي  4

 2011/ 2010 مقدمة في علم السياسة باللغة االنكليزية  الفكر السياسي  5

 2012/ 2011 منظمات دولية باللغة االنكليزية  الفكر السياسي  6

مقدمة في   + منظمات دولية باللغة االنكليزية الفكر السياسي  7
 باللغة االنكليزية علم السياسة  

2012 /2013 

 +  مقدمة في علم السياسة باللغة االنكليزية الفكر السياسي  8   
 منظمات دولية باللغة االنكليزية 

 
 

 

2013 /2014 

 
 2015/ 2014 مقدمة في علم السياسة باللغة االنكليزية  الفكر السياسي  9     

 

 

 

10 

 

 

 

 2016/ 2015 العالم الثالث السياسة الدولية في  الفكر السياسي 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

مع   مقدمة في علم السياسة باللغة االنكليزية الفكر السياسي 
Headwayسياسة دولية +  

2016 /2017 

 

 

 

 

 

 New Headway Plus for Beginners الفكر السياسي  12

+ New Headway Plus for 

Beginners 

 

2017 /2018 

 New Headway Plus for Beginners 2018 /2019 الفكر السياسي  13

 14    

114 

 New Headway Plus for Beginners 2019 /2020 الفكر السياسي 

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  



 

 

 

 

 

 

 

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال األطروحة  أو  اسم ت 

   اليوجد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع   ها مكان أنعقاد  ة  ــ السن عنوان  ال ت 

 المشاركة  

) بحث /  

بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم   1
 السياسية  

كلية العلوم السياسية / جامعة  2010
 بغداد 

 بحث 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2010 مستقبل العملية السياسية في العراق   2
 بغداد 

 حضور 

سياسة المياه في السياسة الخارجية /   3
 قسم العالقات الدولية 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2010
 بغداد 

 حضور 

المؤتمر التاسع للترجمة واالدب  4
 واللغة 

كلية التربية للبنات / جامعة  2010
 بغداد 

 حضور

العراق بعد االنتخابات / قسم الفكر  5
 السياسي  

كلية العلوم السياسية / جامعة  2010
 بغداد 

 حضور 

العراق بعد االنتخابات / قسم النظم   6
 السياسي 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2010
 بغداد 

 حضور 

المؤتمر العلمي السنوي الطالبي   7
 لكلية العلوم السياسية  

كلية العلوم السياسية / جامعة  2010
 بغداد 

 حضور 

العالقات الجيكية الدولية بالمقارنة مع   8
 العراق بحضور السفيرة الجيكية 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2010
 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ندوة التجمع االسالمي لطلبة العراق   9
 بعنوان )حرية التعبير عن الرأي( 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2011
 بغداد

 حضور

ندوة قسم الجودة ) ضمان الجودة  10
 وانعكاسها االيجابي على الجامعة(

كلية العلوم السياسية / جامعة  2011
 بغداد

 حضور

)التعاون بين الجامعة ندوة  11
 والبرلمان( 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2011
 بغداد

 حضور

كلية العلوم السياسية / جامعة  2011 مؤتمر كلية العلوم السياسية السنوي  12
 بغداد

 بحث

كلية العلوم السياسية / جامعة  2011 مؤتمر كلية العلوم السياسية الطالبي  13
 بغداد

 حضور

)السياسة الخارجية االسترالية   14
وتأثيرها على العالقات  

 الدولية(بحضور السفيرة االسترالية 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2011
 بغداد

 ترجمة

دور المصالحة الوطنية بعد  15
 االنسحاب من العراق 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2012
 بغداد

 حضور

التعليم العالي  المؤتمر الدولي لتطوير  16
في العراق )التطوير نحو مجتمع 

 المعرفة(

 حضور جامعة بغداد 2012

)دراسة لشايكسبير من منظور  17
 اسالمي وثقافي( 

قسم اللغة االنكليزية/كلية   2012
 التربية للبنات/ جامعة بغداد

 حضور

في قسم اللغة  الورشة الثقافية  18
 االنكليزية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قسم اللغة االنكليزية/كلية   2013
 التربية للبنات/ جامعة بغداد

و  حضور
 مناقشة

استراتيجية تطوير مناهج الدورات  19
 التدريبية في اللغة األنكليزية 

مركز التطوير والتعليم   2015
 المستمر  / جامعة بغداد 

 القاء بحث  

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2015 ندوة حول تعزيز الوحدة في العراق  20
 السياسية / جامعة بغداد 

حضور 
 ومداخالت 

21 

 

 

 

ندوة االصالح و دوره في تعزيز  
العملية السياسية في العراق: رؤية  

 فكرية

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2016
 السياسية / جامعة بغداد 

 حضور
  

 



 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

ندوة دولة القانون و المؤسسات في 
العراق المقومات و المعوقات : رؤية  

 فكرية

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2017
 السياسية / جامعة بغداد 

 حضور
  

 
23 

 

 

 

تعزيز مظاهر التسامح في المجتمع و 
 الدولة : العراق انموذجآ 

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2017
 السياسية / جامعة بغداد 

 بحث
  

 
24 

 

 

 

في  ندوة عن دور النزاهة 
 المؤوسسات 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2018
 بغداد

 حضور
  

 
الديمقراطية و االنتخابات بين   25

االصول الفكرية و الممارسات 
 السياسية 

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2018
 السياسية / جامعة بغداد 

 بحث

ندوة بعثة االتحاد االوربي لمكافحة  26
 األرهاب

كلية العلوم السياسية / جامعة  2018
 بغداد 

 حضور

كلية العلوم السياسية / جامعة  2019 ورشة التعليم االلكتروني  27
 بغداد

 حضور

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2019 سمينار اساتذة فرع الفكر السياسي  28
 بغداد السياسية / جامعة 

مشاركة و 
 حضور

ندوة فرع الفكر السياسي   29
الفصلية)دور منظومة القيم في  

 ترسيخ و بناء المجتمع و الدولة( 

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2019
 السياسية / جامعة بغداد 

بحث و  
 حضور

االستراتيجية االمريكية تجاه البرامج   30
:كوريا الشمالية و  النووية في اسيا 

 ايران 

مركز الدراسات االستراتيجية   2019
 و الدولية 

بحث و  
 حضور

كلية العلوم السياسية /جامعة  2019 محاضرة عن بناء السالم 31
 بغداد

 حضور

مؤتمر :المعالجات االكاديمية   32
السياسية و  للمشكالت العراقية 

 االجتماعية 

 حضور كلية االداب / جامعة بغداد 2019

ندوة عن الفكر السياسي المتطرف   33
:دراسة في االسباب و النتائج و  

 المعالجات

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2019
 السياسية / جامعة بغداد 

 بحث

ورشة عمل عن برنامج الصفوف   34
 االلكترونية 

العلوم السياسية /جامعة كلية  2019
 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

سمنار بعنوان: نظرية المعرفة في  35
 الفكر السياسي 

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2020
 السياسية / جامعة بغداد 

 حضور

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2020 سمنار عام  36
 السياسية / جامعة بغداد 

 حضور

كلية العلوم السياسية / جامعة  2020 التدريبي ورشة مكونات الحمل  37
 بغداد

 حضور

سمنار بعنوان :االصالح العمودي و  38
اثره على حركة المجتمع افقيا : السيد  

 الخميني أنموذجآ 

فرع الفكر السياسي/كلية العلوم  2020
 السياسية / جامعة بغداد 

 حضور

ورشة الكترونية عن تطوير مهارات  39
االستاذ الجامعي في اعداد 

المحاضرات الفيديوية و ادارة الصف  
 االلكتروني 

كلية العلوم السياسية / جامعة  2020
+ مركز ابن سينا للتعليم بغداد

 االلكتروني /جامعة بغداد 

 حضور

ندوة افتراضية : العراق و جائحة   40
التداعيات كورونا : قراءة في  

السياسية و االقتصادية و االجتماعية  
 لالزمة

كلية العلوم السياسية / جامعة  2020
 بغداد

بحث 
 +حضور

معايير   افتراضية :  ورشة تدريبية 41
تقييم اداء الطلبة في الصف  

 االلكتروني  

 حضور جامعة االنبار / كلية الهندسة 2020

التداولية في  ندوة الكترونية :مظاهر  42
 الخطاب القرآني و التراثي 

جامعة الكوفة / كلية التربية  2020
 للبنات / قسم اللغة العربية 

 حضور

ورشة الكترونية :متطلبات الترجمة   43
الفورية و التتابعية لخريجي اقسام 

 اللغة االنكليزية 

قسم اللغة االنكليزية /كلية   2020
 اآلداب / الجامعة العراقية 

 حضور

ورشة عمل الكترونية: تقييم نقدي:   44
تعليم الطالب كيفية الكتابة بصورة  

 عكسية

قسم اللغة االنكليزية /كلية   2020
 اآلداب / جامعة بغداد 

 حضور

ورشة عمل الكترونية: الهيئة   45
 النموذجية للترقية العلمية 

 حضور كلية العلوم / جامعة ديالى  2020

التعابير  ورشة الكترونية عن   46
المستعارة باللغة االنكليزية 

(Idioms ) 

دائرة الرعاية العلمية/ وزارة  2020
 الشباب و الرياضة 

 حضور

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية  داخل الكلية 

   2010 /2009 مالعوال اللجان االمتحانية  عضو 
2010 /2011 
2013 /2014   
2016 /2017   
2017 /2018   
2019  /2020   

    

 

عضو لجنةمطابقة تعديالت لغوية لرسائل  
ة+خبيرلغوي للعام  الماجستير واطاريح الدكتورا

2011 /2012-2012/2013 
و العام   2019للعام عضو لجنة مطابقة تعديالت 

2019 /2020 

 

المشاركة في دورة البرنامج التدريبي لتطوير  
  2011اداء التسجيل واللجان المتحانية لعام 

ترجمة موقع كلية العلوم السياسية االلكتروني من  
  والى االن   2012العام 

(  44العدد)  ترجمة مقالة لمجلة العلوم السياسيةفي
بعنوان)وهم كوريا الشمالية بأمة قوية    2012

 وناجحة(  
 

عضو لجنة المناهج والمقررات الدراسية لعام  

2012 /2013 

                                                         

ترجمة النشرة الدورية لفرع الفكر السياسي للعام  
 2012/2013الدراسي 

 

 
 

محاضرات في )دورة المحادثة باللغة  القاء 
  االنكليزية(/ مركز التطوير والتعليم المستمر/ 

 للفترة من  جامعة بغداد 
 18/3  –  5/4/2012   

30 /11 –  16/12/2014  
15 /2 – 26 /2/2015 

اللغة   كفاءة عضو لجنة وضع اسئلة اختبار
اص بالتقديم للدراسات العليا  االنكليزية الخ

 2014 /2013    2013/ 2012لالعوام 
2014 /2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة مراقبة امتحانية للدورين االول  
+ عضو لجنة مراقبة  لكافة السنوات والثاني

+ عضو لجنة   2020/ 2019الكترونية للعام  
 2019مراقبة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه 

 

عضو لجنة تدقيق و متابعة الموقع االلكتروني  
 2014عام  للكلية

 

ابتداءآ من  اشراف لغوي لمجلة العلوم السياسية 
 28/5/2018تاريخ 

 

عضو لجنة ضمان الجودة و تقييم االداء + عضو  
 2018المقررة لعام لجنة تقويم الكتب المنهجية 

 

عضو لجنة استبانة تقييم االساتذة من قبل الطلبة  
+ عضو لجنة نظام المقررات  2019/ 2018لعام 
 2019للعام 

مشاركة بدورة مهارات التواصل بتاريخ  ال
17 /12/2018 

المشاركة في المحاضرة الفيديوية ) التعسف  
   2018/ 12/ 27ضد االطفال( بتاريخ 

ي التعليم و  استخدام منصات كوكل ف
 24/1/2019التواصل االلكتروني بتاريخ 

جميعها في مركز التعليم المستمر/جامعه 
 بغداد

  المشاركة بدورة )قانون انضباط موظفي الدولة(
  14 – 7كلية العلوم السياسية /جامعه بغداد للفترة  

/4 /2019 

 Googleالمشاركة بدورة الصفوف التعليمية  

Classroom    في مركز ابن سينا للتعليم
-20االلكتروني/جامعه بغداد للفترة من 

21 /5 /2019 

 2019عضو لجنة كتابة تقرير التقييم الذاتي 
  2019عضو لجنة تدقيقية 

عضو لجنة فرعية لتدقيق استمارات التقييم  
 2019السنوي 

عضو لجنة المشرفين على نظام المقررات  
2020   

 2020عضو لجنة أستالل الكتروني  

حضور احتفالية اليوم العالمي للغة العربية  
مركز التطوير والتعليم المستمر  في

 2019/ 18/12 جامعةبغداد في /

المشاركة بدورة الية كتابة البحوث في   
المجالت العالمية الداخلة ضمن قواعد بيانات  

سكوبس و كالرفيت في مركز التطوير و  
في   جامعة بغداد  /التعليم المستمر

15 /1 /2020 



 

 

 

 

 

 

 

المشاركة بورشة عمل كيفية اختيار المجلة   
المناسبة لرفع تقييم االساتذة و القسم و  

يفات العالمية في  تصنيف الكلية في التصن
جامعة  /مركز التطوير و التعليم المستمر

 24/2/2020في  بغداد

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  
 .  التعليم

 السنة  النشر  محل أسم البحث  ت 

رواية )العين الشديدة  التطلع للجمال المثالي في   1
االمريكية توني   –كاتبة االفريقية  الزرقة( لل
 موريسون 

كلية التربية للبنات /  
 جامعة بغداد 

2010 

ية سي. بي. سنو )الضوء  البحث عن القوة في روا 2

 و الظالم( 

كلية التربية ابن رشد/  
 جامعة بغداد

2011 

االنسانية المشتركة بيننا جميعا رواية ارنست   3
 غاينز درس قبل الموت 

كلية التربية ابن رشد/  
 جامعة بغداد

2013 

4 

 

العنف السياسي كأستبعاد اخالقي : الربط بين  
   سيكولوجيا السالم والنظرية النقدية النسوية

مجلة الحوار المتمدن  

 )أنترنت( 

2016 

 

  5   

 

جيفرسون لمكتبة الكونغرس: مقالة  أنشاء توماس 

 مترجمة

 2017 كلية العلوم السياسية 

 

     

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      ين الجامعيينعضو رابطة التدريسي ✓

 عضو جمعية المترجمين العراقيين  ✓



 

 

 

 

 

 

 

   2012/ 16/7  – 10/2011/ 16مدير تحرير مجلة العلوم السياسية للفترة من   ✓

    2015/ 2014)اشراف لغوي ( من عام عضو هيئة تحرير مجلة العلوم السياسية  ✓

 ولغاية االن 

ولغاية   3/2018/ 15مسؤؤل وحدة البعثات والعالقات الثقافية من تاريخ   ✓

29 /4 /2019 

 شهادات التقدير.و  الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت 

 التقدير

 السنة  الجهة المانحة 

للمشاركة بمؤتمر كلية   كتاب شكر 1
العلوم السياسية السنوي/جامعة  

 بغداد 

وزير التعليم العالي والبحث  

 العلمي

2011 

عميد كلية العلوم السياسية/  مكافأة   تقدير و كتاب شكر و 2
 جامعة بغداد 

2013 

عميد كلية العلوم السياسية/  و تقدير و مكافأة   كتاب شكر 3
 جامعة بغداد 

2013 

وزير التعليم العالي والبحث   كتاب شكر  4
 العلمي

2014 

مساعد رئيس جامعة بغداد  وتقدير   كتاب شكر 5
 العلمية  للشؤون

2014 

مكتب رئيس الوزراء   كتاب شكر و تقدير  6
 جمهورية العراق /

2016 

عميد كلية العلوم السياسية/    كتاب شكر و تقدير  7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    جامعة بغداد

2017 

عميد كلية العلوم السياسية/  كتاب شكر و تقدير  8
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كلية العلوم السياسية/   ةعميد كتاب شكر و تقدير  9
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كلية العلوم السياسية/   ةعميد تقدير كتاب شكر و   10 
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كلية العلوم السياسية/   ةعميد و تقدير   كتاب شكر 11
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كلية العلوم السياسية/   ةعميد كتاب شكر و تقدير  12
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كلية العلوم السياسية/   ةعميد كتاب شكر و تقدير  13
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كلية العلوم السياسية/   ةعميد كتاب شكر و تقدير  14
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االداء في  كتاب شكر و تقدير عن 15

 مراقبات الدور الثاني 

كلية العلوم السياسية/   ةعميد
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2019 

كتاب شكر و تقدير عن مراقبة   16

 الدور التكميلي 

كلية العلوم السياسية/   ةعميد
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حضور    عن  كتاب شكر و تقدير 17

 محاضرة السالم

كلية العلوم السياسية/   ةعميد
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عن انجاز    كتاب شكر و تقدير 18

 تدقيق ملفات التقييم  

كلية العلوم السياسية/   ةعميد
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بمناسبة يوم    كتاب شكر و تقدير 19

 المرأة 

كلية العلوم السياسية/   ةعميد
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 2020 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر و تقدير  20

وزير التعليم العالي و البحث   كتاب شكر و تقدير  21
 العلمي

2020 

وزير التعليم العالي و البحث   كتاب شكر و تقدير  22
 العلمي

2020 

23    

 

 

 . أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 



 

 

 

 

 

 

 

  اليوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات . ــ ثاني عشر :اللغ 

              االنكليزية  ✓

             العربية  ✓

✓  

 

 

 

 

 

    CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على   


