
 

 

 

 

 

 

 

 انضٛزِ انذارّٛ
 

 

 

 

 ٚضزٖ يٓذ٘ صبنح حضٍٛـى :   ـــــــــاالصــ

  9191ربرٚخ انًٛـالد :

 خيززٔجانحبنخ انزٔجٛخ :

 2عـــــذد األٔالد  :

 خانذٚـــــــــــبَخ:يضهً

 عهٕو صٛبصٛخص:        ــانزـخـص

 عضٕ ْٛئخ رذرٚضٛخ ّ :   ــــــانٕظٛف

 يذرس دكزٕرانذرجخ انعهًٛخ :

 جبيعخ ثغذاد –كهٛخ انعهٕو انضٛبصٛخ عُٕاٌ انعًم :             

 yusra_m_1979@yahoo.comكززَٔٙ :انجزٚذ إالن

 

 

 .أٔالً : انًؤْالد انعهًٛخ  

 

 انتبريخ انكهيـــت  انجبيعت انذرجت انعهًيت

 ثكبنٕرٕٚس

 

 9111 انعهىو انظيبطيت  انُهزيٍ 

 2002 انعهىو انظيبطيت انُهزيٍ  انًبجضزٛز

 ِانذكزٕرا

 

 2002 انعهىو انظيبطيت  انُهزيٍ 

    أخزٖ

 
 انصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبَٛبً : انزذرج انٕظٛفٙ . 

 

 ثبنثبً : انزذرٚش انجبيعٙ . 

 انى -يٍ انفتزة   انجبيعت انكهيت( انجهت )انًعهذ / ث

 نحذ االٌ – 2005 جبيعت بغذاد  بغذاد  -كهيت انعهىو انظيبطيت 1

2    

3    

4    

 

 راثعبً : انًقزراد انذراصٛخ انزٗ قًذ ثزذرٚضٓب. 

 انضُـــــخ انًـــــبدح انقضـــى د

 2006 حقىق اإلَظبٌ  9

 2002 انذونيتتبريخ انعالقبث  فزع انذراطبث انذونيت 2

3    

4    

 انى -انفتزة يٍ  انجهت انىظيفت ث

 2002ــ2OO5 كهيت انعهىو انظيبطيت  بغذاد  تذريظي يذرص يظبعذ 9

 تذريظي يذرص دكتىر  2
 بغداد -كلية العلوم السياسية  

 2094ــ2002

 2094 بغذاد-كهيت انعهىو انظيبطيت   يعبوٌ انعًيذ نشؤؤٌ انطهبت 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 :)االطبرٚح ، انزصبئم ( انزٙ أشزف عهٛٓبخبيضبً:  

 د
 انضُــخ ىـــانقض زصبنخان األطزٔحخ  أٔ  اصى

9 

صُع انظالو انعبنًي بيٍ انزؤيت 

 االيزيكيت وانزؤيت االوربيت

 2094 (يبجظتيزانذراطبث انذونيت) فزع 

2 

   

 انزٙ شبرك فٛٓب.انعهًٛخ ٔانُذٔاد صبدصبً: انًؤرًزاد  

 َٕع انًشبركخ  يكبٌ أَعقبدْب انضُــخ  انعُٕاٌ  د

) ثحث / ثٕصزز 

 حضٕر(

1 
المؤتمر العلمي / كلية العلوم 

 السياسية / جامعة بغداد
 بحث بغداد 2002

2 
المؤتمر العلمي / كلية العلوم 

 الجامعة المستنصريةالسياسية / 
 بحث بغداد 2002

3 
الذهبي لكلية العلوم مؤتمر اليوبيل 

 السياسية / جامعة بغداد
 بحث بغداد 2002

4 
المؤتمر العلمي / كلية العلوم 

 السياسية / جامعة بغداد
 بحث بغداد 2010

5 
المؤتمر العلمي / كلية العلوم 

 السياسية / جامعة بغداد
 بحث بغداد 2011

6 
علوم السياسية /الجامعة مؤتمر كلية ال

 المستنصرية
 بحث الكوفة 2012

 بحث بغداد   7

2 
كلية  –ندوة فرع الدراسات الدوليه 

 العلوم السياسية / جامعة بغداد
 بحث بغداد 2013

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخزٖ صبثعب : األَشطخ انعهًٛخ  

 خبرج انكهٛخ داخم انكهٛخ

  كتبت االفتزاضيتًانًشزفت عهى ان

فزع انذراطبث  ةعضى في هيئت تحزيز َشز

 انذونيت

 

  

  نجُت االطتالل نهزطبئم واالطبريحعضى 

 

أٔ رطٕٚز ثبيُب: انًشزٔعبد انجحثٛخ فٗ يجبل انزخصص نخذيخ انجٛئخ ٔانًجزًع  

 .انزعهٛى

 انضُخ يحم انُشز أصى انجحث د

كهيت انعهىو انظيبطيت  اثز يشكالث انبئت في االيٍ انذوني 9

 غيز يُشىر/جبيعت بغذاد

2094 

 2093 انعهىو انظيبطيت/انُهزيٍ انذبهىيبطيت انىقبئيت 2

انعهىو انظيبطيت انجبيعت  2003انبعذ االيُي نهظيبطت االيزيكيت بعذ  3

 انًظتُصزيت

2094 

4    

  

 .انٓٛئبد انعهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ عضٕٚخ  :ربصعب 

  

  

 عبشزاً: كزت انشكز ، انجٕائز ٔ شٓبداد انزقذٚز. 

كزبة انشكز أٔ انجبئزح أٔ شٓبدح  د

 انزقذٚز

 انضُخ انجٓخ انًبَحخ

  2001 كهيت انعهىو انظيبطيت كتبة شكز  9

 2092 وسيز انتعهيى انعبني كتبة شكز  2

 2093 رئيض جبيعت بغذاد كتبة شكز   3

 2094 عًيذ كهيت انعهىو انظيبطيت كتبة شكز  4

 



 

 

 

 

 

 

 

 .انكزت انًؤنفخ أٔ انًززجًخ: حبدٖ عشز 

 صُخ انُشز أصى انكزبة د

 2092 انخبرجيت انظعىديت وانًُطقت انعزبيت يُذ اَتهبء انحزة انببردةانظيبطت  9

2   

3   

 

 بد .ــثبَٙ عشز :انهغ 

             انعزبيت 

             االَكهيشيت 

  


