
 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

   ر الربيعيالدكتورة دينا محمد جب :  ـم ـــــــــاالســ

  1978   : تاريخ الميـالد 

 اعزب  الحالة الزوجية :

    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

       االستراتيجيةالعلوم السياسية  /  :       صــالتـخـص

 . يسيةتدر:      ه ــــــالوظيف

 .  دكتور مساعد استاذ    الدرجة العلمية :

 .السياسية / فرع الدراسات الدولية ية العلوم جامعة بغداد / كل : عنوان العمل

      /العمل   :    هاتف

 :        الهاتف النقال

  كتروني :البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 ريخالتا ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1999 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين

 2002 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين الماجستير

 الدكتوراه

 

 2006 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين

 



 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2007 - 2006 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 1

 لحد االن – 2010 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 2

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2007 - 2006 دولية منظمات ات الدوليةالدراس 1

 2011 - 2010 منظمات دولية الدوليةالدراسات  2

 2013-2012 اً(االسرائيلي نموذجلى مستوى الدولة القومية )التخطيط االستراتيجي ع دولية / ماجستيردراسات  3

 لحد االن-2014 االستراتيجية الدراسات الدولية 4

 2016 ارةلشاملة دراسة مقارنة لنماذج مختاستراتيجية االمن القومي للدولة ا دكتوراه 5

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 
 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2013-2012 / ماجستير دوليةدراسات  2001االستباقية في الفكر االستراتيجي االميركي بعد عام  1

 2013 =               2003عام تحديات االمن االسرائيلي بعد  2

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 باحثة في مركز الزمان للدراسات االستراتيجية 1

 

 2004 -2003 والفنون شر واالعالممؤسسة الزمان للن

 2006 - 2004 قناة الشرقية الفضائية رئيسة شعبة االنترنيت 2

 لحد االن  – 2006 ادجامعة بغدوزارة التعليم العالي والبحث العلمي /  حالياً تدريسية في كلية العلوم السياسية 3



 

 

 

 

 

 2014 =                 االمريكية العراق انموذجا  عقيدة خصخصة الحرب في االستراتيجية 3

 2014 دكتوراه / دراسات دولية 2014- 1993السياسة الخارجية لروسيا تجاه سوريا 4

بعد  وليةاالهمية االستراتيجية للعراق واثرها في العالقات االقليمية والد 5

 2003عام 

              = 2015 

 2016 دراسات دولية / دكتوراه 1991ادارة روسيا االتحادية لالزمات االقليمية والدولية بعد عام  6

 2017 دراسات دولية / دكتوراه واجهةالتهديدات واستراتيجيات الم 2000االمن القومي الروسي بعد العام  7

 2017 دراسات دولية / ماجستير 2001تجاه اسيا الباسفيك بعد عام  االستراتيجية االسترالية 8

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 
 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
مؤتمر حاضر ومستقبل تدريس  1

العلوم السياسية في العراق 

ريس العلوم )اليوبيل الذهبي لتد

 (2009-1959السياسية 

 /العلوم السياسيةكلية  5/5/2009

 جامعة بغداد

)تفعيل منهج التصور المستقبلي ورقة عمل : 

في دراسة العالقات الدولية من الوجود الترفي 

 الى الضرورة االستراتيجية(

مؤتمر دور الجامعات العراقية  2

في نشر ثقافة التسامح 

 وترسيخ الوحدة الوطنية

  /كلية العلوم السياسية 23/10/2009

 الجامعة المستنصرية

)التخطيط للتعليم الجامعي في  : بحث مشترك

ع المجتمعي وبناء الوحدة العراق بين الواق

 الوطنية(

مؤتمر مستقبل العراق  3

 2010السياسي بعد انتخابات 

العلوم السياسية كلية  16/5/2010

 جامعة بغداد/

 والواقعية ركيزتان لفكر ))المرحليةورقة عمل :

 ((2010استراتيجي عراقي بعد انتخابات عام 

ندوة الشباب بين الواقع  4

 والطموح

))الشباب بين صعوبات ورقة عمل مشتركة :  وزارة الشباب والرياضة  5/11/2009

 الحاضر وخيارات المستقبل((

مؤتمر التعليم والتعليم  5

 االلكتروني

العالي وزارة التعليم  3/11/2010

 والبحث العلمي

))التعليم عن بعد دراسة لتفعيل بحث مشترك : 

 المزايا واحتواء المعوقات((

مؤتمر العراق والمعادلة  6

 االمنية الخليجية واالقليمية

 

كلية العلوم السياسية  22/10/2010

 الجامعة المستنصرية

النزاعات الحدودية في الوطن ) بحث مشترك : 

 العربي(



 

 

 

 

 

زيز االداء البرلماني مؤتمر تع 7

 والحكومي في العراق

 كليةالعلوم السياسية 16/5/2011

 جامعة بغداد

ي تفعيل االداء البرلماني والحكوم )ورقة عمل : 

جي على يلبناء مؤسسات التخطيط االسترات

 مستوى الدولة(

مؤتمر: القدس مسرى واقصى  8

 ودولة

مركز الدراسات  25/10/2011

 دادالفلسطينية/ جامعة بغ

ورقة عمل : )الردع النووي االسرائيلي رؤية 

 استراتيجية جديدة(

مؤتمر مستقبل الثقافة في  9

 العراق

بحث : بين اشكالية الهوية واالنتماء ورهانات  المركز العلمي العراقي 10/3/2012

 الوحدة الوطنية العراقية

ندوة التطورات السياسية  10

بالمنطقة العربية وابعادها 

 والدولية يةاالقليم

 فرع الدراسات الدولية 29/11/2011

 بغداد/العلوم السياسية

ورقة عمل : ثورات الربيع العربي دعوات نحو 

 التخطيط المسبق

ندوة : التنافس االقليمي  11

والدولي في منطقة الشرق 

 االوسط

 فرع الدراسات الدولية 7/1/2013

 بغداد/العلوم السياسية

د قليمية والعالمية بعورقة عمل : التوازنات اال

 2001عام 

مؤتمر الخيار الديمقراطي  12

 ضرورة سياسية

ورقة عمل : تفعيل نموذج اللعبة غير الصفرية  في الكلية 2014

 في عالقات العراق الخارجية

مؤتمر : المشروع الوطني  13

 العراقي

 القاء ورقة : المشروع الوطني بين الديمقراطية في الكلية 5/5/2015

 افقية وغياب التخطيط االستراتيجيالتو

 ندوة : صنع السالم 14

 

 فرع الدراسات الدولية 5/3/2015

 بغداد /العلوم السياسية

ورقة عمل : دور المشاركة الجماهيرية في 

 صنع السالم

ندوة عالقات العراق االقليمية  15

 2014والدولية بعد عام 

 فرع الدراسات الدولية 13/11/2015

 بغداد /سيةلعلوم السياا

ورقة عمل : رؤية لعودة دور اقليمي عراقي 

 الواقع والطموح 2014متوازن بعد عام 

ندوة خيارات مابعد االستقرار  16

في العالقات االقتصادية الدولية 

 للعراق

 فرع الدراسات الدولية 10/11/2016

 بغداد /لعلوم السياسيةا

ورقة عمل : الواقع االقتصادي والحرب على 

 اسة في التحدياتداعش در

ندوة االداء الدبلوماسي  17

 2003العراقي بعد عام 

 فرع الدراسات الدولية 16/3/2017

 بغداد /لعلوم السياسيةا

ورقة عمل : رؤية الداء دبلوماسي عراقي 

 اقليمي متوازن الواقع والطموح

مؤتمر : دور الجامعات في  18

 مرحلة مابعد الحروب

رية علوم الجامعة المستنص 27/4/2017

 سياسية

بحث مشترك : بين اشكالية الهوية واالنتماء 

 ورهانات الوحدة الوطنية العراقية 

 



 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 

 خارج الكلية داخل الكلية

وحدة البحوث والدراسات مقدم  الى  2007بحث  عام انجاز 

ولة الد عملية التخطيط االستراتيجي على مستوى بالكلية بعنوان :

 القومية

 

في  المشاركة بدورة تأهيل طلبة الدراسات العليا الستخدام الحاسوب

 18/5/2002جامعة بغداد / مركز الحاسبة االلكترونية للفترة من 

 وتم اجتياز الدورة  بنجاح . 6/6/2002ولغاية 

 :وحدة البحوث والدراسات بالكلية ل  2008عام   بحثينانجاز 

 راتيجية االسرائيلية الشاملةالبعد الدولي لالست .1

 مفهوم االستراتيجية  .2

عة ( للتدريسين الجدد في جام75المشاركة بدورة التأهيل التربوي )

لغاية و 2/4/2006بغداد / مركز التطوير والتعليم المستمر للفترة من 

 يها لحصول على المرتبة الثانية فوتم اجتيازها بنجاح وا 10/5/2006

 

وحدة البحوث والدراسات الى  مقدمة 2009انجاز بحثين  عام 

 : بالكلية 

 العربي في ضوء التحوالت الدولية النظام االقليمي .1

 البعد االقليمي لالستراتيجية االسرائيلية الشاملة .2

 

غداد ( للتدريسيين الجدد في جامعة ب49المشاركة بدورة اللغة العربية )

ولغايزززة  2/4/2006مركزززز التطزززوير والتعلزززيم المسزززتمر للفتزززرة مزززن  /

 وتم اجتيازها بنجاح 10/5/2006

 لوحدة البحوث والدراسات بالكلية: 2010بحوث عام  4انجاز 

 الديمقراطية التوافقية في لبنان )رؤية مستقبلية(  .1

 توازنات القوى على المستوى الدولي .2

 )دراسة مقارنة(  الديمقراطية والديمقراطية التوافقية .3

 ي )رؤية عامة(  المجتمع المدني في الوطن العرب .4

 /المشاركة بدورة كفاءة الحاسزوب للترقيزات العلميزة فزي جامعزة بغزداد 

ولغايزززززة  25/10/2009مركزززززز الحاسزززززبة االلكترونيزززززة للفتزززززرة مزززززن 

وتززم اجتيازهززا بنجززاح وعلززى اثرهززا تززم التقززديم للترقيززة  29/10/2009

 .8/2/2010العلمية لمرتبة استاذ مساعد بتاريخ 

قدمة الى وحدة البحوث والدراسات  ماوراق عمل  3انجاز 

 بعنوان:

 2008دالالته( ، عام  -)مفهومه  التفكير االستراتيجي .1

 . 2009ازمة الرئاسة اللبنانية ، عام  .2

 . 2010التعليم عن بعد )محاسنه ومساوئه( ،  عام  .3

تقززديم ورقززة عمززل بعنززوان ))اثززر الشززباب فززي تفعيززل البنززاء الحضززاري 

ة هززا وزارة الشززباب والرياضززية التززي اقامتمعززات(( للحلقززة النقاشززللمجت

اب بعنوان اثر الحضارات االنسانية واالديان السماوية في توجيزه الشزب

 . 28/10/2010واصالحهم بتاريخ 

 

قات حضور ندوة فرع الدراسات الدولية في الكلية بعنوان : العال

 22/12/2010االيرانية ،  –العراقية 

القزة فزي توظيزف فكزرة الفوضزى الخمناقشة رسالة ماجسزتير بعنزوان : 

العلززززززوم السياسززززززية / جامعززززززة النهززززززرين االسززززززتراتيجية االميركيززززززة .

.7/10/2012 

ل حضور ندوة فرع الدراسات الدولية في الكلية بعنوان : مستقب

 7/3/2011، بتاريخ  2003الدور التركي في العراق بعد عام 

 20/1/2015 كابس علمي لرسالة ماحستير / علوم سياسية / النهرين

رئاسة لجنة استالل لمعاملة ترقية الى مرتبة مدرس بتاريخ 

13/11/2011 

مناقشزززة بحزززث ترقيزززة / وزارة الخارجيزززة / معهزززد الخدمزززة الخارجيزززة  

 29/6/2015سكرتير اول رغد عبدالرحمن .. 



 

 

 

 

 

في  مناقشة رسالة ماجستير: العالقة بين العراق واالمم المتحدة

العلوم السياسية / جامعة بغداد ضوء الفصل السابع )كلية 

27/10/2011) 

تقززويم اطروحززة دكتززوراه : تركيززا وادارة التغييززر فززي الشززرق االوسززط 

س  وزارة التعليم العالي / جهزاز االشزراف والتقزويم العلمزي العزدد ج ع

 28/7/2015....  2099ق//

اع القدرة النووية االسرائيلية ومسزتقبل الصزرتقويم رسالة ماجستير :  2/6/2011بحوث للتعضيد العلمي بتاريخ  5تقديم 

حزززث العربززي االسززرائيلي / دائزززرة البعثززات / وزارة التعلزززيم العززالي والب

 18/10/2015العلمي / للطالب عصام فاهم 

فط الن حضور ندوة فرع الدراسات الدولية في الكلية بعنوان : تأثير

 26/12/2011. في العالقات الدولية

ة تقزويم بحززث : االطزار التحليلززي لعمليزة صززنع القزرار السياسززي ... هي زز

 14/1/2016التعليم التقني / مجلة التقني 

جاه تتقويم رسالة ماجستير بعنوان السياسية الخارجية االميركية 

 22/2/2012المغرب العربي . 

عضززوية لجنززة ماجسززتير : السياسززة الخارجيززة االيرانيززة تجززاه االتحززاد 

ي فزززي عهزززد الزززرئيس نجزززاد / علزززوم سياسزززية / مستنصزززرية / االوربززز

21/4/2016 

 تقويم بحث خارجي / علوم سياسية / جامعة النهرين  12/3/2012عضوية لجنة استالل معاملة ترقية الى مدرس 

 12/6/2016ت 53العدد 

لززدولي والسززيادة الوطنيززة العززراق عضززوية لجنززة ماجسززتير: االرهززاب ا 3/9/2012عضوية لجنة استالل معاملة ترقية الى استاذ 

 / 4/10انموذجا .. الطالبزة فاطمزة سزعدون / علزوم سياسزية / النهزرين 

2016 

عضوية لجنة استالل معاملة ترقية الى استاذ مساعد 

26/6/2012 

عزدد تقويم معاملة ترقية الستاذ مساعد / النهزرين / علزوم سياسزية .. ال

  17/4/2016ت  30

 : التغيير في في الكلية  سالة ماجستيرعضوية لجنة مناقشة ر

 22/10/2012 سياسة الخارجية التركية ،ال

 تقويم رسالة ماجستير : تأثير تجمع البريكس في النظام الدولي 

 25/4/2017س.. 123علوم سياسية / مستنصرية / عدد 

عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير في الكلية : الرؤية 

 2003االيرانية بعد -قيةاالمريكية للعالقات العرا

المشززاركة بمزززؤتمر العلمززي التاسزززع دور الجامعززات فزززي مرحلززة مابعزززد 

 27/4/2017الحروب. كلية العلوم سياسية / المستنصرية 

ر عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير في الكلية  : دور المتغي

بعد  االستراتيجية االمريكية في منطقة الخليج العربيالنفطي في 

 2014، لباردةالجرب ا

دد تقويم بحث ترقية استاذ مساعد / علوم سياسية / جامعة النهرين الع

  25/4/2017ت /  22

: التنافس االميركي  عضوية لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه

 2014الروسي في اسيا الوسطى

 

ة اطروحة دكتوراه :دور القيادة في السياسعضوية لجنة مناقشة 

 2012-1991الخارجية االمريكية 

 

 –عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير : العالقات التركية 

 2014....  2011-2002االيرانية 

 



 

 

 

 

 

 –عضوية لجنة مناقشة رسالة ماجستير : العالقات االمريكية 

 2014،  2001المصرية بعد عام 

 

ي عضوية لجنة مناقشة دكتوراه : السياسة االمنية االمريكية ف

 2001ايلول  11ث الشرق االوسط بعد احدا

 

  12/11/2012عضو في لجنة التعضيد في الكلية 

  2013عضو لجنة انضباط الطلبة 

  2013مدير تحرير مجلة الكلية 

  15/1/2013مسؤولة وحدة الشؤون العلمية في الكلية بتاريخ 

  2014مقررة فرع الدراسات الدولية للعام 

  2014للعام الكلية و لجنة اختبار صالحية التدريس بعض

  لحد االن -2014عضو اللجنة العلمية في الفرع 

  2015مسؤولة لجنة االرشاد والتوجيه التربوي في الكلية  للعام 

  2015عضو لجنة استالل رسائل الماجستير 

عضو لجنة مناقشة ماجستير : اثر المتغير النفطي في عالقات 

 2014الصين الدولية بعد الحرب الباردة ..... 

 

ات وازنتقويم اطروحة دكتوراه : مكانة تركيا الدولية دراسة في الت

 2015االقليمية / احمد مشعان 

 

عضو لجنة استالل لمرتبة استاذ مساعد انعام عبدالرضا 

26/7/2015 

 

  2015عضو لجنة الدراسات العليا في الفرع 

 عضو لجنة مناقشة ماجستير : تركيا والقضية الفلسطينية علوم

 22/10/2015سية / جامعة النهرين سيا

 

تقويم رسالة ماجستير : الموقف االسرائيلي من التطورات 

 19/1/2016...  2010السياسية في الدول العربية منذ 

 



 

 

 

 

 

رئاسة لجنة استالل لمرتبة استاذ مساعد عادل عبد الحمزة 

17/1/2016 

 

عضو لجنة مناقشة دكتوراه : االنتشار النووي واثره على 

 طالبراتيجية الردع واالمن االقليمي مابعد الحرب الباردة الاست

 25/1/2016اياد طارق علوم سياسية / بغداد  

 

 49رئاسة لجنة استالل االطاريح في الفرع االمر االداري 

1/2/2016 

 

   15/3/2016رئاسة لجنة استالل ترقية لمدرس / حيدر زهير 

لخارجية الفرنسية عضوية لجنة مناقشة ماجستير : السياسة ا

 2016 /7/4/ الطالبة رواء طالب  2007تجاه ايران بعد عام 

 

 عضوية لجنة دكتوراه : توجهات الصين نحو العالمية دراسة في

 29/9/2916الفرص والتحديات .. الطالب محمد كاظم 

 

تقويم اطروحة دكتوراه : منهج مثلث الصراع في تحليل 

 1/11/2016س  883تين ... ع الصراعات الدولية انموذج الكوري

 

  15/1/2017 / 6عضو لجنة دراسات عليا بالفرع .. ع 

حضور ندوة مجلس تحسين جودة التعليم في كليات العلوم 

 27/11/2016السياسية 

 

تاريخ  55وضع اس لة االمتحان التنافسي / الدكتوراه .. ع 

22/3/2017 

 

 3/4/2017ريخ تا 326تقويم بحث مجلة العلوم السياسية / ع 

 مكانة القوة الذكية في الفكر االستراتيجي االمريكي 

 

  18/5/2017س 434عضو لجنة امتحانية .. عدد

س  529عضو لجنة مراقبة امتحان تنافسي / عليا .. عدد

18/6/2017 

 

  18/6/2017س  528عضو لجنة مراقبة دراسات عليا .. عدد 

جاه الخارجية الكويتية تعضوية لجنة مناقشة دكتوراه : السياسة 

 21/6/2017..  2003العراق بعد عام 

 



 

 

 

 

 

اون عضوية لجنة مناقشة دكتوراه : القدرات الدفاعية لمجلس التع

 10/9/2017.. للطالبة جنان ياسين الخليجي 

 

ت ع //  50تقويم بحوث ترقية الستاذ مساعد .. عدد 

14/9/2017 

 

 

 

تطوير أوخصص لخدمة البي ة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال الت 

 . التعليم
 السنة النشر محل أسم البحث ت

 العراق وواقع النظام االقليمي العربي 1

 )رؤية الليات التفعيل واعادة التوازن(

 منشور في المجلة السياسية والدولية

 كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية

2009 

 12العدد 

لقزززومي االسزززرائيلي بزززين الثوابزززت التخطزززيط لالمزززن ا 2

 االستراتيجية والمراهنات المستقبلية

  2009 جامعة بغداد/  مجلة مركز الدراسات الفلسطينية

 9العدد

التزأثير االميركززي علزى الززدور االممزي فززي العزراق بعززد  3

)رؤية لواقع الهيمنة االميركية والشرعية  2003عام 

 االممية(

 منشور في مجلة قضايا سياسية

 كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين

2009-2010 

 18العدد

4 

 

االسزتراتيجية الشزاملة لالمززن القزومي العراقزي )رؤيززة 

 لمبادئ العمل الالزمة واليات التفعيل(

/  مركززز الدراسززات الدوليززةمجلززة للنشززر فززي  مقبززول

 25/1/2009بتاريخ  64المرقم  باالمر جامعة بغداد

 

2009 

 

 

 

 5 

 

 اتالثوابت والمتغير يجية النووية االسرائيليةاالسترات

  

 منشور في مجلة العلوم السياسية

 كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد

2011 

 43العدد 

االسززززتراتيجية بززززين االصززززل العسززززكري والضززززرورة  6

 السياسية وتأثيرها على توازن القوى الدولي

 منشور في المجلة السياسية والدولية

 لسياسية / الجامعة المستنصريةكلية العلوم ا

2012 

  20العدد 

 

بزين مطلزب التزوازن وضزمان  العراق والبي ة االقليمية 7

 المصالح الوطنية العليا

 منشور في مجلة العلوم السياسية

 كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد

2013 

 44العدد 

 

 .الهي ات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      جمعية الباحثين والتدريسين الجامعيين ـ جمهورية العراق .عضو 

 

 



 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 
 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 الحصززول علززى جززائزة الطلبززة المتفززوقين االوائززل  فززي مرحلززة البكززالوريوس 1

 نية بين خريجي الدورةللحصول على المرتبة الثا

 

 1999 رئاسة جامعة النهرين

بتززاريخ  35شززكر وتقززدير مززن وزيززر الشززباب والرياضززة فززي الكتززاب المززرقم  2

اب للمشاركة بتقديم ورقة عمل للندوة التي اقامتها وزارة الشزب 14/1/2010

 . 5/11/2009والرياضة بعنوان )الشباب بين الواقع والطموح( بتاريخ 

 

 2010 والرياضةوزير الشباب 

 22/2/2010فزززي  5860 رئزززيس جامعزززة بغزززداد بالكتزززاب  شزززكر وتقزززدير مزززن 3

وزارة الشزززباب والرياضزززة بعنزززوان الشزززباب بزززين الواقزززع بنزززدوة  للمشزززاركة

 والطموح .

 

 2010 رئيس جامعة بغداد

  سززية / جامعززة بغززداد بالكتززاب عززددشززكر وتقززدير مززن عميززد كليززة العلززوم السيا 4

 وزارة الشباب والرياضة  للمشاركة في ندوة  11/2/2010بتاريخ  264

 عمادة كلية العلوم السياسية

 جامعة بغداد

2010 

 517الحصول على قدم شهر من عميد كلية العلوم السياسية بالكتاب المزرقم  5

 للمشاركة في ندوة وزارة الشباب والرياضة  10/3/2010بتاريخ 

 

 عمادة كلية العلوم السياسية

 جامعة بغداد

2010 

بتززززاريخ  878شززززكر وتقززززدير مززززن رئززززيس جامعززززة بغززززداد بالكتززززاب المززززرقم  6

للحصززول علززى )المرتبززة الثانيززة( فززي دورة التأهيززل التربززوي  18/5/2006

 مر .( للتدريسين الجدد في جامعة بغداد / مركز التطوير والتعليم المست75)

 

 2006 رئيس جامعة بغداد

 بتاريخ 762 العلوم السياسية بالكتاب ةالحصول على قدم شهر من عميد كلي 7

 الجتياز دورة التأهيل التربوي للتدريسين الجدد . 29/5/2006

 عمادة كلية العلوم السياسية

 جامعة بغداد

2006 

بتززززاريخ  261 ة العلزززوم السياسززززية بالكتزززاب شزززكر وتقزززدير مززززن عميزززد كليزززز 8

العلوم  )حاضر ومستقبل تدريساركة في المؤتمر العلمي للمش 10/5/2009

 العراق( السياسية في 

 عمادة كلية العلوم السياسية

 جامعة بغداد

2009 

ر شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحزث العلمزي للمسزاهمة  فزي مزؤتم 9

 28/9/2011الكلية )تعزيز االداء البرلماني والحكزومي فزي العزراق( بتزاريخ 

 25995باالمر الوزاري 

حزززث وزيزززر التعلزززيم العزززالي والب

 العلمي 

2011 

بتزززاريخ  34814شزززكر وتقزززدير مزززن رئزززيس جامعزززة بغزززداد بزززاالمر الجزززامعي  10

 للمساهمة في مؤتمر الكلية  26/10/2011

 2011 رئاسة جامعة بغداد



 

 

 

 

 

عمزادة كليزة العلزوم السياسزية /  3/11/2011في  2053منح قدم شهر من عميد الكلية باالمر االداري  11

 جامعة بغداد

2011 

 صول على شهادة تقديرية للمساهمة في مؤتمر القدس السابع الح 12

 

رئاسززززززززة مركززززززززز الدراسززززززززات 

 الفلسطينية/ جامعة بغداد

2012 

س  36شكر وتقدير من عميد الكلية للمساهمة بندوة الفرع باالمر االداري  13

16/1/2013 

عمززادة كليزززة العلزززوم السياسزززية 

 جامعة بغداد

2013 

 1346لجامعة المستنصرية التاسع العدد ش.ا شكر للمشاركة في مؤتمر ا 14

 18/7/2017تاريخ 

كليززززززززة العلززززززززوم السياسززززززززية / 

 المستنصرية 

2017 

عمززادة كليزززة العلزززوم السياسزززية  9/7/2017س  554شكر للمشاركة في اللجان االمتحانية بالكلية .. العدد  15

 جامعة بغداد

2017 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر لكتابأسم ا ت

 2013 البعد المستقبلي في التخطيط االستراتيجي االسرائيلي 1

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

     العربية         

    االنكليزية 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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