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 الجبورينجم  واد مطلك ـــيا جــدن  الدكتورة -:    ـم ـــــــــاالســ

  . 1971/12/23    - : تاريخ الميـالد 

 . ةمتزوج -  الحالة الزوجية :

 . وجدـــال ي -   دد األوالد  :ــعـــ

 . مسلمة   -  :   الديـــــــــــانة

    .   تراتيجيةــــاإلس  -:       صــالتـخـص

 .تدريسية في الجامعة    -:       الوظيـــــفة

 .دكتورأستاذ  . مساعد   -: الدرجة العلمية

         / فرع العالقات الدولية  ياسيةــــم السولــالع جامعة بغداد /وزارة التعليم العالي /   -:      عنوان العمل

 dr_sharify 2000@ yahoo.com  : االلكترونيالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية ت

1 

 

 بكالوريوس

 

 1993/1994 العلوم السياسية  بغداد

 2002/2003 العلوم السياسية  بغداد الماجستير 2

3 

 

 الدكتوراه

 

 2008/2009 العلوم السياسية  النهرين

 / / / أخرى 4

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

/ السياسيةجامعة بغداد /كلية العلوم  كلية العلوم السياسية 1

 العالقات الدولية

2005/10/1-2006/7/1 

/ /كلية العلوم السياسيةجامعة بغداد  كلية العلوم السياسية 2

 العالقات الدولية

2011/7/1- 2010/10/1    

/ جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 3 2011/ 1/7- 2010 10/

 العالقات الدولية

2011/10/1-2012/7/1 

/ جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 4

 العالقات الدولية

2012/10/1-2013/7/1 

/ جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 5

 العالقات الدولية

2013/10/1-2014/7/1 

/ جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 6

 العالقات الدولية

2014/10/1-2015/7/1 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

/ للمرحلة الثالثة / المنظمات الدوليةالوسيط في التنظيم الدولي  العالقات الدولية 1

 الدراسة الصباحية

2006/2005  

 2002/8/1 -2003/7/1 / جامعة بغدادكلية العلوم السياسية مدير وحدة االنترنيت 1

مدير وحدة الحاسبة  2

 االلكترونية

 2005/10/1-2006/10/1 / جامعة بغدادكلية العلوم السياسية

 مسئولة وحدة البحوث  3

 السياسية في الكليةوالدراسات 

ولغايه  17/4/2011من  / جامعة بغدادةكلية العلوم السياسي

2012/1/12 

مسئولة التسجيل المسائي في  4

 الكلية

ولغايه  2011/6/17 /من  / جامعة بغداد كليه العلوم السياسية

2012/7/19 

فرع العالقات تدريسية في  5

 الدولية

منذ  لحصول على اللقب العلمي  / جامعة بغدادكلية العلوم السياسية

 حتى اآلن .   2003/3/2بتاريخ 



 

 

 

 

 

 

 

/ للمرحلة الثالثة / / المنظمات الدوليةالوسيط في التنظيم الدولي  العالقات الدولية 2

 الدراسة الصباحية والمسائية

2011/2010 

/ للمرحلة الثالثة / / المنظمات الدوليةالوسيط في التنظيم الدولي  العالقات الدولية 3

 الدراسة الصباحية والمسائية

2012/ 2011 

/  / للمرحلة الثالثة/ المنظمات الدوليةالوسيط في التنظيم الدولي العالقات الدولية 4

 الدراسة الصباحية والمسائية

2013/2012 

/  / للمرحلة الثالثةالوسيط في التنظيم الدولي/ المنظمات الدولية ت الدوليةالعالقا 5

 / الدراسة الصباحية والمسائية

2014/2013 

 2014/2013 السياسة الخارجية / للمرحلة الرابعة / الدراسة الصباحية  العالقات الدولية 6

/  / للمرحلة الثالثةليةالوسيط في التنظيم الدولي/ المنظمات الدو العالقات الدولية  7

 الدراسة الصباحية 

2015/2014 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة العلمي في الكلية الفرع ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

التحوالت في االستراتيجية االمريكية تجاه  1

 2012 -1993ايران للفترة من  

/رسالة العالقات الدولية

 جستيرما

        بموجب االمر االداري المرقم 

 2012/12/11( في 711/4) 

ازاء  أستراتيجية االمن الوطني العراقي .. 2

 2003التحديات الخارجية بعد 

/ رسالة العالقات الدولية

 ماجستير

بموجب االمر االداري المرقم         

 2014/10/7( في 4/704)

بعد عام  مقومات القوة والقدرة الروسية .. 3

2000 

/ رسالة العالقات الدولية

 ماجستير

بموجب االمر االداري المرقم         

 2014/10/7( في /4704) 

السياسة الخارجية االيرانية تجاه دول امريكا  4

 البرازيل انموذجا –الالتينية 

العالقات الدولية / رسالة 

 ماجستير

بموجب االمر االداري المرقم 

 2014/ 12/ 16( في 89)ع/

الفاعلون من غير الدول :دراسة في  5

الجماعات المسلحة العابره  للحدود وتاثيرها 

 على االمن الدولي 

العالقات الدولية / 

 أطروحة دكتوراه 

بموجب االمر االداري المرقم )ع/ 

 2015/6/21( في 456

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هاكان أنعقادم ةــالسن عنوانال ت

مؤتمر حاضر ومستقبل  1 ) بحث / بوستر حضور(

تدريس العلوم السياسية 

 في العراق

)اليوبيل الذهبي لتدريس 

- 1959العلوم السياسية 

2009   ) . 

وزراة جمهورية العراق / 2009/5/5

التعليم العالي والبحث العلمي / 

كلية العلوم جامعة بغداد /

 السياسية

 بعنوان ة عملورق

مناهج وطرق تدريس  )

العلوم السياسية في 

الجامعات العراقية ..بين 

الثوابت المتغيرات 

الموضوعية واألفاق 

 . المستقبلية  (

 
النظام مؤتمر مستقبل  2

بعد  العراقي  السياسي 

2010 

وزارة  جمهورية العراق/  2010/5/16

التعليم العالي والبحث العلمي / 

لية العلوم ك/جامعة بغداد 

 السياسية

 ورقة عمل بعنوان

)نحو إستراتيجية عراقية 

متوازنة في التعاطي مع 

التواجد األمريكي المباشر 

والحضور اإليراني المؤثر 

 ( 2010لما بعد انتخابات 

بعنوان             حلقة نقاشية  3

 بين الواقع)) الشباب ..

 ((و الطموح

وزارة جمهورية  العراق / 2009/5/16

لرياضة والشباب / على قاعة ا

المصطفى في كلية التربية 

 للبنات /جامعة بغداد

ورقة عمل مشتركة 

بعنوان )الشباب ...بين 

صعوبات الحاضر 

 وخيارات المستقبل(

مؤتمر التعليم العالي  4

 والبحث العلمي

وزارة جمهورية العراق / 2010/11/1

 التعليم والبحث العلمي

 بحث مشترك بعنوان

م عن بعد .. دراسة )التعلي

لتفعيل المزايا واحتواء 

 المعوقات (

اثر الحضارات اإلنسانية  5

واألديان السماوية في 

توجيه الشباب 

 .وإصالحهم

وزارة جمهورية العراق /  2010/10/28

 الرياضة والشباب

تقديم ورقة عمل بعنوان 

)الموارد البشرية الفتية .. 

وُمستلزمات بناء 

. المجتمعات المدنية .

 العراق أنموذجاً (

مؤتمر كلية العلوم  6

 2012/2011السياسية 

بعنوان))تعزيز  االداء 

البرلماني  والحكومي 

 .العراقي((

قاعة الحرية / 

كلية العلوم 

السياسية / جامعة 

 بغداد

وزارة جمهورية العراق /

/ التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة بغداد / كلية العلوم 

 السياسية

االستراتيجي االداء 

عراقي وتحديات المحاور ال

 .االقليمية

بعنوان  حلقة نقاشية 7

التطورات السياسية ))

في المنطقة العربية 

وابعادها االقليمية 

 (( .والدولية

 

فرع العالقات 

/ ُعقدت الدولية 

بتأريخ 

2012/11/29 

 

وزراة  جمهورية العراق /

 التعليم العالي والبحث العلمي /

كلية العلوم  جامعة بغداد /

 لسياسية /ا

 

     مشاركة في تعقيب بعنوان 

  -ثر الجيواال)) 

استراتيجي في رسم 

 ثورات المنطقة العربية((.



 

 

 

 

 

 

 

      حلقة نقاشية  بعنوان 8

التنافس االقليمي )) 

والدولي في الشرق 

 ((االوسط

فرع العالقات 

/ ُعقدت الدولية 

 بتأريخ 

2013/2/7 

/ وزراة  جمهورية العراق

لتعليم العالي والبحث العلمي/ ا

ة العلوم كلي/  جامعة بغداد 

 .السياسية 

االداء االستراتيجي 

 العراقي

حلقة نقاشية في وحدة  9

لبحوث والدراسات ا

)) التطورات  السياسية 

السياسية في القارة 

 االسيوية ((

 

 وحدة البحوث  

والدراسات 

/ ُعقدت السياسية

بتأريخ 

2008/10/12 

وزارة  عراق / جمهورية ال

التعليم العالي والبحث العلمي / 

جامعة بغداد / كلية العلوم 

وحدة البحوث السياسية /

 .السياسية والدراسات 

النتائج الداخلية 

والتداعيات اإلقليمية 

والدولية الُمترتبة على 

 و اغتيال بنازير بوت

 
             بعنوان  حلقة نقاشية  10

)) الفساد ... في 

 (( العراق

 وحدة البحوث 

 والدراسات 

/ ُعقدت السياسية

بتأريخ  

2009/3/22 

/ وزارة جمهورية العراق

/  التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد / كلية العلوم 

وحدة البحوث السياسية / 

 .ياسية والدراسات الس

)الفساد السياسي في 

العراق ..دراسة في 

 األسباب والُمعالجات(  .

 

   بعنوان نقاشية  حلقة 11

)) العملية السياسية في 

 العراق ((

 

وحدة البحوث  

/ ُعقدت السياسية 

بتاريخ 

2010/12/10 

جمهورية العراق /  وزراة 

التعليم العالي والبحث العلمي / 

جامعة بغداد / كلية العلوم 

وحدة البحوث السياسية 

 الدراسات السياسية .و

)سيناريوهات تشكيل 

ة بعد الحكومة العراقي

االنتخابات العراقية 

2010. ) 

 

بعنوان ))  شية حلقة نقا 12

 االبرلمان العراقي ((

 

 وحدة البحوث

  والدرسات

/ ُعقدت السياسية 

بتأريخ 

2010/4/21 

جمهورية العراق /  وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي 

/جامعة بغداد / كلية العلوم 

وحدة البحوث السياسية /

 .اسية  السي والدراسات

)اإلرادة الوطنية العراقية )

...بين التجاذبات اإليرانية 

 .(ريكية (واألم

مؤتمر كلية العلوم  13

 2013/2012السياسية 

بعنوان))تعزيز  االداء 

البرلماني  والحكومي 

 ((العراقي

قاعة الحرية / 

كلية العلوم 

السياسية / جامعة 

 بغداد

جمهورية العراق / وزراة 

والبحث العلمي /  التعليم العالي

جامعة بغداد / كلية العلوم 

 السياسية 

االمن الوطني العراقي 

..والتحول الديمقراطي في 

العراق .. تحديات 

 ومعالجات)وعد بالنشر(

  بعنوان حلقة نقاشية 14

 جامعة الدول العربية

 وحدة البحوث  

والدرسات 

السياسية 

/ُعقدت السياسية

بتاريخ 

2011/11/13 

راق / وزراة جمهورية الع

التعليم العالي والبحث العلمي / 

جامعة بغداد / كلية العلوم 

البحوث وحدة السياسية /

 .والدراسات السياسية  

جامعة الدول العربية .. 

 بين الواقع والطموح (



 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر كلية العلوم  15

 2015/2014السياسية 

الديمقراطية  بعنوان))

والمشروع الوطني 

 ((العراقي 

ة / قاعة الحري

كلية العلوم 

السياسية / جامعة 

 بغداد

جمهورية العراق / وزراة 

التعليم العالي والبحث العلمي / 

ة بغداد / كلية العلوم جامع

 .السياسية 

نحو ارداة وطنية لمكافحة 

الفساد واالرهاب في 

 العراق)وعد بالنشر(

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية ت

 .1996المشاركة في دورة بنك المعلومات في جامعة بغداد   1

المشاركة في دورة تأهيل طلبة الدراسات العليا الستخدام   2 

الحاسبة االلكترونية في كلية العلوم /جامعة بغداد للفترة 

1998/4/1- . 1998/5/1 

اجتياز امتحان كفاءة لغة انكليزية  للتأهل للتقديم للدراسات   3 

 . 1998/6/12يا بتاريخ /العل

( 64المشاركة في دورة التأهيل التربوي دورة )  4

في  779للتدريسيين الجدد بموجب الكتاب المرقم )

( الصادر من مركز التطوير والتعليم المستمر 2005/6/2

 /رئاسة جامعة بغداد .

المشاركة في دورة اللغة العربية الثامنة والثالثون    5 

في  780د بموجب الكتاب المرقم )للتدريسيين الجد

( الصادر من مركز التطوير والتعليم المستمر 2005/6/2

 /جامعة بغداد واجتيازها بنجاح  .

المشاركة في دورة الحاسبة لغرض التأهيل للتقديم إلى   6 

في  2323الترقية العلمية بموجب الكتاب المرقم )

2009/10/2. ) 

حوث مقدم إلى وحدة الب انجاز بحث 7 

والدراسات السياسية / كلية العلوم السياسية / 

بعنوان  ) التفاوض  2007جامعة بغداد للعام 

الدولي ...دراسة نظرية في المفهوم 

 . والمقومات األساسية (

تقويم  بحث بعنوان ) الموقف الدولي والعربي من حرب 

غزة (/ جمهورية العراق / وزارة التعليم العالي والبحث 

امعة بغداد /  مركز الدراسات الفلسطينية / العلمي / ج

2010 . 

 



 

 

 

 

 

 

 

انجاز بحث  مقدم إلى وحدة البحوث  8

والدراسات السياسية / كلية العلوم السياسية / 

مكافحة  )بعنوان  2008جامعة بغداد للعام 

الفساد في العراق ...اآلثار الُمستقبلية 

 والمعالجات الناجعة(.

 

 

 

والقضية الفلسطينية (/  تقويم بحث بعنوان ) اإلعالم

جمهورية العراق / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / 

 . 2010جامعة بغداد /  مركز الدراسات الفلسطينية / 

 
مقدمين إلى وحدة  2009انجاز  بحثين عام  9

البحوث والدراسات / كلية العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد :

دي )منظومات التعاون اإلقليمي في الها -

 . (قبليةرؤية مست –اآلسيوي  –

 –)التنافس  الياباني الصيني  في آسيا  -

 الباسفيك .. الدوافع والُمحددات ( .

 

 

 

 

تقويم بحث بعنوان ) اإلرهاب الصهيوني (/ جمهورية 

العراق / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة 

 . 2010بغداد /  مركز الدراسات الفلسطينية / 

 

إلى وحدة  ين مقدم2010 للعام بحثين نجاز ا 10

البحوث والدراسات السياسية / كلية العلوم  

 -السياسية/ جامعة بغداد:

)الديمقراطية وحقوق اإلنسان في آسيا -

الباسفيك بين النظرية والتطبيق ...أنموذج  

 الصين الشعبية ( .

اإلسرائيلية ..رؤية  –)العالقات القطرية  -

 إستراتيجية( .

 

 

 

قويم بحث بعنوان ) العالقة بين الدين اليهودي واألديان ت

األخرى(/ جمهورية العراق / وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي / جامعة بغداد /  مركز الدراسات الفلسطينية / 

2010 . 

 

انجاز بحث مقدم الى وحدة البحوث  11

بعنوان ) الدور  2011والدراسات السياسية 

 بين الطموح والتحدي (( االقليمي لليابان

القاء محاضرات في كلية الدفاع الوطني عن العالقات 

 2014/2015الدولية واالقليمية العراقية 

لجنة استالل لتقويم  لبيان نسبة  يةعضو - 12

االستالل  في رسالة ماجستير بموجب 

االمر االداري الصادر من فرع 

العالقات الدولية / كلية العلوم 

( 122مرقم )السياسية /و ال

 . 2011/11/13في

 

 

تقويم رسالة ماجستيرموسومة بـ             - 13

االيرانية للمدة  –) العالقات االمريكية 

(، بموجب االمر االداري 2012 -1997

الصادر من فرع الدراسات الدولية/ كلية 

العلوم السياسية / جامعة بغداد / 

 .2011/11/18( في570والمرقم )

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ة استالل بحث أستكمال عضوية لجن - 14

ترقية االستالل  في معاملة  لبيان نسبة

 الصادرباالمر االداري   الحد التدريسين 

من فرع العالقات الدولية/ كلية العلوم 

( 81السياسية / جامعة بغداد/والمرقم )

 .  2011/8/3في

 

 

عضوية لجنة استالل لثالثة بحوث   - 15

باالمر   ترقية أحد التدريسينلمعاملة 

االداري الصادر من فرع العالقات 

الدولية/كلية العلوم السياسية / جامعة 

 .2012/6/2( في92بغداد/و المرقم)

 

 

مناقشه رسالة ماجستير بعنوان  - 16

ضوء  االيراني في –))التعاون الروسي 

بموجب ( البرنامج النووي االيراني (

االمر االداري الصادر من فرع العالقات 

/ كلية العلوم السياسية / جامعة الدولية 

 . 2012/10/22(331بغداد والمرقم)

 

 

 

 

 

عضوية لجنة استالل لثالثة بحوث   - 17

باالمر أحد التدريسين ترقية  لمعاملة ال

االداري الصادر من فرع العالقات 

السياسية / جامعة الدولية/كلية العلوم 

 .2012/3/6فيبغداد/

 

 

ماجستير رسالة لجنة مناقشة  عضوية - 18

 بعنوان ))السياسة الخارجية االيرانية

(( في فرع العالقات 1979 -2013

الدولية / كلية العلوم السياسية /جامعة 

بموجب االمر االداري المرقم بغداد  

 2013/9/23في  654ع/

 

لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه  عضوية - 19

بعنوان))استراتيجية االمن القومي 

وسط بعد االمريكي تجاه الشرق اال

((في فرع العالقات الدولية / كلية  2001

العلوم السياسية /جامعة بغداد  بموجب 

في  654االمر االداري المرقم ع/

2013/9/23 

 



 

 

 

 

 

 

 

لجنة مناقشة رسالة ماجستير  عضوية - 20

في االستراتيجية  بعنوان))التحوالت

/   1993االمريكية ازاء ايران 

ية ((في فرع العالقات الدولية / كل2013

العلوم السياسية /جامعة بغداد  بموجب 

 2014/3/4في 167االمر االداري المرقم

 

          تقويم اطروحة دكتوراة بعنوان  - 21

)) الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

والبرنامج النووي االيراني (( ،بموجب 

س                  311 االمر االداري المرقم 

 3/25  /2014في 

 

لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه  عضوية - 22

بعنوان))قضايا االمن في اقليم شمال 

شرق اسيا ..دراسة في النموذج 

الروسي  ((في فرع العالقات الدولية / 

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد  

في  372بموجب االمر االداري المرقم ع/

2014/5/19 

 

لجنة مناقشة رسالة ماجستير  عضوية - 23

سة الخارجية لدول مجلس بعنوان))السيا

التعاون الخليجي ازاء ايران ((في فرع 

العالقات الدولية / كلية العلوم السياسية 

/جامعة بغداد  بموجب االمر االداري 

 2014/5/4في 167المرقم

 

لجنة مناقشة رسالة ماجستير  رئاسة - 24

البحرينية  -بعنوان))العالقات العراقية 

دولية / ((في فرع العالقات ال2003بعد 

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد  

في  261 المرقم  بموجب االمر االداري 

2014/9/2   

 

عضوية لجنة ارشاد تربوي دائمة  - 25

س( 742بموجب االمر االداري  المرقم )

 2014/9/22في 

 

عضوية في مجموعة اسماء لمقيمي  - 26

الكلية دائمة بموجب االمر االداري  

 2014/12/14في س(   973المرقم )

 



 

 

 

 

 

 

 

عضوية لجنة دراسات عليا دائمة  - 27

( 276بموجب االمر االداري  المرقم )

 2014/9/28في 

 

عضوية لجنة استالل دائمة بموجب  - 28

( في 11االمر االداري المرقم )

2015/1/13 

 

عضوية لجنة استالل لثالثة بحوث   - 29

باالمر أحد التدريسين ترقية  لمعاملة ال

ر من فرع العالقات االداري الصاد

السياسية / جامعة الدولية/كلية العلوم 

 .2015/4/9بغداد/57)المرقم )

 

لجنة مناقشة رسالة ماجستير  عضوية - 30

)ادارة العالقات الدولية .. روسيا بعنوان)

((في فرع واالزمة السورية انموذجا

العالقات الدولية / كلية العلوم السياسية 

ب االمر بموج  المستنصريةجامعة ال/

 2014/2/15في  261 المرقم  االداري 

  

 

لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه  عضوية - 31

ة الروسية بعنوان))السياسة الخارجي

 1991تجاة سوريا منذعام 

((في فرع العالقات وافاقهاالمستقبلية

الدولية / كلية العلوم السياسية /جامعة 

   المرقم  بغداد  بموجب االمر االداري 

   2014/10/12 في  287

 

عضوية في لجنة مناقشة رسالة  - 32

استراتيجية االمن ماجستير بعنوان))

الوطني العراقي ازاء التحديات الخارجية 

(( فرع العالقات الدولية / 2003بعد 

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد  

في  252 المرقم  بموجب االمر االداري 

2015/3/17   

 

قشة أطروحة عضوية في لجنة منا - 34

بعنوان))الوجود العسكري  دكتوراه

االمريكي في العراق .. الواقع واالفاق 

المستقبلية (( فرع العالقات الدولية / 

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد  

    ذي العدد بموجب االمر االداري 

   2015/3/24في   /270ع

 



 

 

 

 

 

 

 

عضوية في لجنة استالل بعنوان لبحوث  - 35

 75    ذي العدد االداري  بموجب االمر

   2015/4/9في 

 

تكليف بتحديث منهج الوسيط في التنظيم  - 36

 ذي العددالدولي بموجب الكتاب 

 

 ماجستير رسالةلجنة مناقشة  رئاسة - 37

بعنوان))دور االمم المتحدة في االزمة 

السورية ..دراسة في دور االمين العام(( 

فرع العالقات الدولية / كلية العلوم 

لسياسية /جامعة بغداد  بموجب االمر ا

في  376/ع   المرقم  االداري 

2015/5/6   

 

تقويم اطروحة دكتوراه /كلية العلوم  - 38

السياسية / جامعة بغداد /بموجب الكتاب 

 2015/7/22في  647المرقم س/

 

عضوية لجنة استالل بعنوان لبحوث  - 39

 149   ذي العدد  بموجب االمر االداري 

   2015/7/26في 

 

عضوية لجنة استالل بعنوان لبحوث  - 

 148   ذي العدد  بموجب االمر االداري 

   2015/7/26في 

 

رئاسة لجنة استالل لرسائل الماجستير  - 40

في  169بموجب االمر االداري ذي العدد 

2015/8/19 

 

تكليف بتصحيح دفاتر االمتحان التنافسي   - 41

 603بموجب الكتاب االداري ذي العدد 

 2015/7/5س في 

 

عضوية لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه  - 42

العالقات بين مجلس التعاون بعنوان)) 

لدول الخليج العربية واالتحاد االوربي 

(( فرع العالقات وافاقها المستقبلية

الدولية / كلية العلوم السياسية /جامعة 

   المرقم  بغداد  بموجب االمر االداري 

   2015/8/5في  576/ع

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

اإلسرائيلي ...  –الصين والصراع العربي  1

 الواقع واآلفاق المستقبلية

مركز  مجلة في بحث منشور

 جامعةالدراسات الفلسطينية / 

 بغداد

 العدد الثامن

2008 

 

اإليرانية ..بين  –العالقات العراقية  2

الثوابت الموضوعية والمتغيرات 

 المستقبلية

)قضايا  مجلة في  بحث منشور

كلية // العدد الثامن عشر( سياسية

 العلوم السياسية /  جامعة النهرين

العدد الثامن عشر 

/2009 

 

 

 

الدور اإلقليمي العراقي ... رؤية في  3

حديات الثوابت اإلستراتيجية والت

 المستقبلية

المجلة السياسية  في بحث منشور

كلية العلوم  مجلة والدولية / 

 السياسية / الجامعة المستنصرية

العدد الخامس عشر 

 /2010 

المشروع النووي اإليراني ... بين  4

االحتواء السياسي  والتهديد العسكري 

 اإلسرائيلي

مركز الدراسات في  بحث منشور

 غدادبالفلسطينية / جمعة 

العدد الحادي عشر/ 

2010 

 

 
 -منظومات التعاون االقتصادي في آسيا  5

 الباسفيك

مجلة الباحث في   بحث منشور

وحدة البحوث والدراسات /

 العلوم السياسية كليةالسياسية / 

العدد التاسع  عشر/ 

2009 

 الكامنةاالرهاب في العراق .. بين الدوافع  6

 .واالسباب الحقيقية

مجلة كلية العلوم في  بحث منشور

 السياسية / جامعة بغداد

العدد الثالث 

 2011واالربعون / 

...رؤية الدور االمريكي في العراق  7

 .مستقبلية

في مجلة كلية العلوم  وعد بالنشر

/ بموجب السياسية / جامعة بغداد

االمر االداري المرقم        

(4/3/2012 (59 

2012 

المنطلقات  بين االمن القومي االمريكي  8

 .الفكرية والضرورات العملية 

مركز الدراسات  وعد بالنشر

بموجب  الفلسطينية /جامعة بغداد

في  (40) االمر االداري المرقم

24/9/2012 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

في مجلة كلية العلوم بحث منشور   العراق ومحيطه االقليمي ..   9

 السياسية /جامعة بغداد 

  2014السنة 

 

 ت العلمية المحلية والدولية .تاسعا: عضوية الهيئا 

    2011للعام  مركزية في الكلية المتحانية االلجنة اعضوة في . 

 س( / 403الثالثة /بموجب االمر االداري المرقم ) في اللجنة االمتحانية للمرحلة عضوة

 .2011/5/22في

 س( 361م )المشاركة في اللجان االمتحانية عن المرحلة الثالثة /بموجب االمر االداري المرق/

 .2012/5/14في

 ( 1683بموجب االمر االداري المرقم) تعية والمؤتمراعضوة في لجنة الخدمات المجتم

 .  2011/10/2في

   الوثائق الدراسية في التسجيل المسائي  الوثائقاصدار  لجنه عضوة في . 

  ب االمر عضوة في لجنة متابعة اصدار النشرة الشهرية الخاصة بفرع العالقات الدولية بموج

 . 2012/1/8( في120االداري المرقم )

 ( في416بموجب االمر االداري المرقم )رشاد والتثقيف والتوعية للطلبة عضوة في لجنة اال 

2011/3/11. 

 ( في  1105بموجب االمر االداري المرقم )رشاد والتثقيف والتوعية للطلبة عضوة في لجنة اال

2012/6/26 . 

 س( في (559دراسات المسائية بموجب االمر االداري المرقم   عضوة في لجنة القبول في ال/

2011/7/11 . 

  وفي دورين .2003/3/2المشاركة في  لجان المراقبة  في االمتحانات النهائية منذ ، 

  ( في 1229عضوة في لجنة شراء الكتب بموجب االمر االداري المرقم )2012/7/17 . 

 2014/5/14 يف الثانيةحلة المشاركة في اللجان االمتحانية عن المر. 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت



 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقدير من رئيس الجامعة بسبب الحصول  1

على المرتبة األولى بتقدير أمتياز في دورة 

 المالك والخدمة المدنية في العام الدراسي

1995 

 1995 رئاسة جامعة بغداد

عمادة كلية العلوم  شكر وتقدير من السيد العميد للسبب أعاله 2

السياسية / جامعة 

 بغداد

1995 

شكر وتقدير من السيد العميد بمناسبة عيد  3

 .1996المرأة للعام 

 

عمادة كلية العلوم 

السياسية / جامعة 

 بغداد

1996 

لجهود المبذولة شكر وتقدير من السيد العميد ل 4

 في العمل )متعددة ( .

 

عمادة كلية العلوم 

السياسية / جامعة 

 بغداد

1996-1998 

الحصول على جائزة الطلبة المتفوقين األوائل   5

من السيد رئيس جامعة بغداد الدكتور موسى 

الموسوي للحصول على التسلسل األول على 

 الدفعة في دراسة الماجستير .

 

 

 2003 درئاسة جامعة بغدا

شكر وتقدير من السيد وزير الشباب والرياضة  6

للمشاركة بورقة عمل متميزة في الندوة العلمية 

التي أقامتها الوزارة بعنوان)الشباب بين الواقع 

في  35والطموح(،بموجب الكتاب المرقم )م.خ 

2010/1/14. ) 

 

وزارة الرياضة 

/ ُعقدت والشباب

 2009/11/2بتأريخ 

2009 

دير من السيد عميد الكلية بموجب شكر وتق 7

س في 2610األمر اإلداري المرقم )

(،بسبب االشتراك بورقة عمل في 2009/9/5

مؤتمر اليوبيل الذهبي لتدريس العلوم السياسية 

 (.2009 -1959في العراق )

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

2009 

شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد  8

ب أعاله بموجب األمر الجامعي لنفس السب

 ( . 2010/12/22( في  5860المرقم )

 2010 جامعة بغداد

شكر وتقدير من السيد عميد الكلية المحترم  9

لنفس السبب أعاله  بموجب األمر اإلداري 

 (. 2010/2/11في   264المرقم)

 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

2010 

من عميد كلية  الحصول على قدم لمدة شهر  10

العلوم السياسية / جامعة بغداد، للمشاركة في 

ندوة وزارة الرياضة والشباب، بموجب االمر 

 2010/3/10) في ) 517) االداري المرقم)

عمادة كلية العلوم 

السياسية / جامعة 

 بغداد

2010 



 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقدير بموجب كتاب وزارة التعليم العالي  11

في ( 25995والبحث العلمي المرقم )

للمشاركة في المؤتمر السنوي  28/9/2011

 لكلية العلوم السياسية / جامعة بغداد.

 

وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

2011 

بموجب االمر  من عميد الكلية  شكر وتقدير 12

، 2011/11/3 في  2053) )     االداري المرقم

للمشاركة في المؤتمر العلمي السنوي لكلية 

 ة / جامعة بغداد.العلوم السياسي

كلية العلوم عماده 

السياسية / جامعة 

 بغداد

2011 

للمشاركة في قدم لمدة شهر من عميد الكلية   13

المؤتمر العلمي السنوي في كلية العلوم 

االداري  االمر بموجب السياسية / جامعة بغداد،

 3/11/2011( في 2053المرقم )

 

كلية العلوم عمادة 

السياسية / جامعة 

 دبغدا

2012 

بموجب االمر  من عميد الكلية ، شكر وتقدير 14

،النتهاء 19/7/2012( في 144االداري المرقم )

 التكليف بادارة التسجيل المسائي  في الكلية

كلية العلوم عمادة 

السياسية / جامعة 

 بغداد

2012 

شكر وتقدير من عميد الكلية لالشتراك بورقة  15

عالقات الدولية عمل  في الندوة  االولى لفرع ال

في كلية العلوم السياسية للعام الدراسي 

2013/2012 . 

كلية العلوم  عمادة

السياسية / جامعة 

 بغداد

2013 

شكر وتقدير من عميد الكلية لالشتراك بورقة  16

عمل  في الندوة  االولى لفرع العالقات الدولية 

في كلية العلوم السياسية للعام الدراسي 

2013/2012 . 

كلية العلوم  عمادة

السياسية / جامعة 

 بغداد

2014 

شكر وتقدير من عميد الكلية لالشتراك في ندوة  17

فرع العالقات الدولية بعنوان التكامل االقليمي 

س في  116بموجب االمر االداري المرقم  

6//2 /2014 

 

كلية العلوم  عمادة

السياسية / جامعة 

 بغداد

2014 

لتعليم العالي ا ر وتقدير من السيد وزيرشك 18

،بموجب والبحث العلمي /جمهورية العراق

 ( .2014/2/16في  5/280 والكتاب المرقم )م.

 

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي / 

 جمهورية العراق

2014 

الحصول على قدم لمدة شهر من وزيرالتعليم  19

العالي والبحث العلمي /جمهورية العراق 

في        518م  بموجب االمر االداري المرق

4//3 /2014  

 . 

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 

 /جمهورية العراق 

2014 

شكر وتقدير من عميد الكلية لالشتراك بورقة  20

مؤتمر الكلية) التحول الديمقراطي في عمل  

في كلية العلوم السياسية للعام الدراسي العراق /

2015/2014 . 

كلية العلوم  عمادة

ة / جامعة السياسي

 بغداد

2015 



 

 

 

 

 

 

 

راك عميد الكلية لالشتمن  ومكافأة  شكر وتقدير 21

في تصحيح دفاتر االمتحان التنافسي للمتقدمين 

في كلية العلوم للدراسات العليا في الكلية/

 . 2016/2015السياسية للعام الدراسي 

كلية العلوم  عمادة

السياسية / جامعة 

 بغداد

2015 

 

 .أو المترجمة لفةالكتب المؤحادى عشر : 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    اللغة العربية .     

 . اللغة االنكليزية      

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


