
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير                                 
 

 

 

 

       إيناس عبد السادة علي نعمة العنزي:     ـمـــــــــســاإل

  1977 \ 1 \ 8  : تاريخ الميـالد

 غير متزوجة  الحالة الزوجية :

 \    : دد األوالدــعـــ

 مسلمة  : الديـــــــــــانة

       ات دولية دراس علوم سياسية /:    صــالتـخـص

 تدريسية :     ةالوظيف

    مساعد أستاذ   الدرجة العلمية :

           جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية:      عنوان العمل

  

 inass3a@gmail.com      : كترونيأاللالبريد 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 وريوسبكل

 

 بغداد

 
 1998 كلية العلوم السياسية 

 2001 كلية العلوم السياسية بغداد ماجستير

 دكتوراه

 

 2006 كلية العلوم السياسية بغداد

 \ \ \ أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت



 

 

 

 

 

 

 

 .ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 .ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

 2009 - 2007 بغداد العلوم السياسيةكلية  1

 2010 - 2009 بغداد كلية طب الكندي 2

 حتى اآلن 2011 بغداد لسياسيةكلية العلوم ا 3

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 العلوم السياسيةكلية  \ الدراسات الدولية 1

 الرياضية

 2007 دبلوماسية

 2008 - 2007 دبلوماسية / منظمات دولية كلية العلوم السياسية \ الدراسات الدولية 2

 2010 - 2009 حقوق إنسان طب الكندي    3

 2012 - 2011 مبادئ العالقات الدولية  الدراسات الدولية/كلية العلوم السياسية 4

 2012 - 2011 منع وحل الصراع/ماجستير الدراسات الدولية/العلوم السياسية 5

 2013 - 2012 مبادئ العالقات الدولية ةالدراسات الدولية/كلية العلوم السياسي 6

  2014 – 2013 مبادئ العالقات الدولية ةالدراسات الدولية/كلية العلوم السياسي 7

  2014 – 2013 منع وحل الصراع/ماجستير ةالدراسات الدولية/كلية العلوم السياسي 8

 - 2010/  3/  15 جامعة بغداد أستاذ مساعد 1

 14/3/2010  – 2/10/2006 جامعة بغداد مدرس 2

 1/10/2006 – 1/3/2006 جامعة بغداد مدرس مساعد  3

4 \ \ \ 



 

 

 

 

 

 

 

  2015 – 2014 مبادئ العالقات الدولية ةالدراسات الدولية/كلية العلوم السياسي 9

  2015 – 2014 األخالق الدولية/دكتوراه ةلية/كلية العلوم السياسيالدراسات الدو 10

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2012 – 2005اإليرانية  –العالقات السعودية  1

 رسالة ماجستير

 2012 الدراسات الدولية

  2012 - 2002التركية  –كية العالقات األمري 2

 رسالة ماجستير

 2012 الدراسات الدولية

عد بالسياسية الخارجية األمريكية تجاه جمهوريات آسيا الوسطى  3

 أطروحة دكتوراه   الحرب الباردة

 2013 الدراسات الدولية

 1991الدبلوماسية الوقائية وتطبيقاتها بعد عام  4

 رسالة ماجستير

 2014 الدراسات الدولية

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
اآلفاق المستقبلية  1

 لألنتحابات العراقية

كلية العلوم  2014

 السياسية/جامعة بغداد

 المرأة وبناء السالم في دولة ماورقة بحثية )

 زاع من منظور النسويةبعد الن

 (قراءة في التجربة العراقية

التكامل اإلقليمي بعد  2

 أنتهاء الحرب الباردة

فرع الدراسات الدولية/  2014

كلية العلوم 

 السياسية/جامعة بغداد

ورقة بحثية )مقاربات النسوية للنظرية 

 التكاملية(



 

 

 

 

 

 

 

الخيار الديمقراطي:  3

ضرورة سياسية ووطنية 

 للعراق

ية العلوم السياسية / كل 2013

 جامعة بغداد

فاعلية السياسة الخارجية في ورقة بحثية )

 .(األنظمة الديمقراطية

التنافس اإلقليمي  4

والدولي على منطقة 

الشرق األوسط ما بعد 

 الحرب الباردة

فرع الدراسات الدولية/  2013

كلية العلوم 

 السياسية/جامعة بغداد 

 ورقة بحثية )(.

والالعنف  ثقافة العنف 5

 في العراق

كلية القانون / جامعة  2012

 كركوك

 بحث بعنوان )أضالع مربع حل الصراع(

مركز دراسات الكوفة /  2012 وثيقة المدينة المنورة  6

 جامعة الكوفة 

بحث بعنوان )وثيقة المدينة: التأصيل 

 اإلسالمي للعدالة األنتقالية(

تقويم العملية السياسية  7

 في العراق

كلية العلوم السياسية /  2012

 جامعة بغداد 

ورقة عمل بعنوان )تقييم أستراتيجيات 

 التفاوض في األداء الدبلوماسي العراقي(

تعزيز األداء البرلماني  8

 والحكومي في العراق

كلية العلوم السياسية /  2011

 جامعة بغداد

ورقة عمل بعنوان )تفعيل مشاركة كليات 

األداء الحكومي  العلوم السياسية في مراقبة

 .والبرلماني وتقويمه(

مستقبل العراق السياسي  9

 2010بعد أنتخابات 

كلية العلوم السياسية /  2010

 جامعة بغداد

حكومة الظل تحت الظل / ورقة عمل بعنوان )

التغييب القسري للمعارضة البرلمانية 

 (.العراقية

حاضر ومستقبل تدريس  10

العلوم السياسية في 

 العراق

كلية العلوم السياسية /  2009

 جامعة بغداد

ورقة عمل بعنوان )برامج إعداد عضو هيئة 

التدريس ومواكبتها للتطور في التعليم 

 العالي(.

العراق بعد خمس سنوات  11

 من التغيير

كلية العلوم السياسية /  2008

 جامعة بغداد

 ورقة عمل بعنوان )العراق والفصل السابع(.

ألقليمي العراق ومحيطه ا 12

 والدولي

كلية العلوم السياسية /  2008

 النهرين جامعة

بحث بعنوان )برامج تطوير عضو هيئة 

 التدريس

كلية العلوم السياسية /  2007 بناء الدولة في العراق 13

 جامعة بغداد

بحث بعنوان ) المحددات الداخلية والخارجية 

 لبناء الدولة العراقية(.

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

مسؤولة وحدة الشؤون العلمية/كلية العلوم 

 السياسية/جامعة بغداد

28/9/2011-15/1/2013 

مناقشة وتقويم عدد من البحوث والرسائل 

 واألطاريح.

في كلية العلوم  اللجانعدد من عضوية 

 : لجنة آلية التعاون،السياسية/جامعة بغداد

راسات العليا، لجنة لجنة البحوث والد

المناهج والمقررات التعليمية، لجنة 

، لألعوام الخدمات المجتمعية والمؤتمرات

2011 – 2012. 

المشاركة في الدورة التدريبية 

المتخصصة لحقوق اإلنسان/المعهد 

الوطني لحقوق اإلنسان/وزارة حقوق 

 .2012اإلنسان، شباط 

المشاركة في عدد من مناقشات الماجستير 

دكتوراه، وتقويم عدد من البحوث وال

 والرسائل واألطاريح.

المشاركة في ورشة عمل حول 

)التدريب على النوع األجتماعي( 

المنعقدة في بيروت برعاية الجامعة 

اللبنانية األمريكية، مؤسسة المرأة 

     2012والذاكرة، وجامعة لندن، أيار 
               

ة في المشاركة في ورشة العمل المنعقد 

بيروت برعاية الجامعة اللبنانية 

األمريكية، ومعهد دراسات المرأة في 

العالم العربي، مؤسسة المرأة والذاكرة، 

 Gender)2012وجامعة لندن، أيلول 

Training for Iraqi Academics 

and Researchers).                     
المشاركة في ورشة العمل المنعقدة في  

الجامعة اللبنانية األمريكية أربيل برعاية 

ومعهد دراسات المرأة في العالم 

 Gender) 2013العربي، أيار 

Training for Iraq Academics 

and Researchers).                     

 

 

 

 

 

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

 . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة شرالن محل أسم البحث ت

1 \ \ \ 

2 \ \ \ 

3 \ \ \ 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 الجمعية العراقية للعلوم السياسية. -1

 الجمعية العربية للعلوم السياسية. -2

 الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان. -3

     رابطة التدريسيين الجامعيين. -4

   

  

 دات التقدير.و شها الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر عن المشاركة في  1

 مؤتمرالكلية

كلية العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

2007 

كتاب شكر عن المشاركة في مؤتمر  2

 كلية العلوم السياسية

 2007 رئاسة جامعة بغداد

السياسية / جامعة  كلية العلوم منح قدم شهر 3

 بغداد

2007 

كتاب شكر عن المشاركة في  4

 مؤتمرالكلية

كلية العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

2008 

كتاب شكر عن المشاركة في مؤتمر  5

 كلية العلوم السياسية

 2008 رئاسة جامعة بغداد

كلية العلوم السياسية / جامعة  منح قدم شهر 6

 بغداد

2008 

لمشاركة في كتاب شكر عن ا 7

 مؤتمرالكلية

كلية العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

2009 



 

 

 

 

 

 

 

كتاب شكر وتقدير عن المشاركة في  8

 (113دورة التأهيل التربوي )

 2009 رئاسة جامعة بغداد

كلية العلوم السياسية / جامعة  منح قدم شهر 9

 بغداد

2009 

 2011 رئاسة جامعة بغداد منح قدم 10

عن المشاركة في  كتاب شكر وتقدير 11

المؤتمر الثاني للمعهد الوطني لحقوق 

 اإلنسان/وزارة حقوق اإلنسان. 

 2012 وزارة حقوق اإلنسان

كتاب شكر وتقدير عن المشاركة في  

المؤتمر الثاني للمعهد الوطني لحقوق 

 اإلنسان/وزارة حقوق اإلنسان.

 2012 رئاسة جامعة بغداد

كتاب شكر عن المشاركة في مؤتمر  

 ركز دراسات الكوفة/جامعة الكوفة. م

مركز دراسات الكوفة/جامعة 

 الكوفة

2012 

 2012 رئاسة جامعة بغداد منح قدم 

كتاب شكر وتقدير عن المشاركة في  

ندوة فرع الدراسات الدولية/كلية 

 العلوم السياسية/جامعة بغداد.

 2014 كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

ة التعليم العالي والبحث وزار كتاب شكر وتقدير 

 العلمي

2014 

 2014 رئاسة جامعة بغداد منح قدم 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

ي الثوابت والمتغيرات في السياسة الخارجية األمريكية ) أمريكا ف 1

 ترجمة مواجهة العالم (.

2003 

2 \ \ 

3 \ \ 

 . اتــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

 .) العربية ) اللغة األم             

 .األنكليزية             

 .) الفرنسية ) متوسط 

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


