
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

          بسمة خليل نامق علي األوقاتي:   ـم ـــــــــاالســ

  1965/  3/  22 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

   ( أربعة4) دد األوالد  :ــعـــ

 مـسـلمة  :   الديـــــــــــانة

        عالقات دولية –علوم سياسية :      صــالتـخـص

  استاذة جامعية:      ه ــــــفالوظي

 : استاذ مساعد الدرجة العلمية 

           ادجامعة بغد –كلية العلوم السياسية   –قسم العالقات الدولية   –مدرس  :      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

      07901372016:    الهاتف النقال

 basma.auqaty@yahoo.com  : كترونيااللالبريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 9/7/1987 كلية القانون و السياسة بغداد

 19/9/1993 كلية العلوم السياسية بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

   

    أخرى

 

mailto:basma.auqaty@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 13/10/1987 جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  م. مالحظ 1

22/12/1993 

 22/12/1993 دادجامعة بغ –كلية العلوم السياسية  –مركز الدراسات الدولية  مدرس مساعد 2

2000 

 20/5/2001 جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  مدرس 3

 و لحد اآلن 

 2013 جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  استاذ مساعد  4

 8/2/2016 جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  مدير ضمان الجودة 5

6    

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

 1996 - 1994 جامعة بغداد الهندسةكلية  1

 لحد االن – 1996 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 2

 2006 - 2005 جامعة بغداد كلية التربية الرياضية 3

 لحد األن جامعة بغداد كلية العلوم السياسية  4

5    

6    

7    

8    



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1997 – 1994 حلقة بحث )مناهج بحث(  1

 2005 – 2004 بحوث سياسية  2

 2006 – 2005 حقوق إنسان نظم سياسية 3

 2008 – 2006 تاريخ عالقات دولية عالقات دولية 4

 و لحد االن 2010 تاريخ عالقات دولية عالقات دولية 5

 2018ـــــ 2017 مبادئ العالقات الدولية عالقات دولية 6

7    

8   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 
 2017 دراسات دولية ةوبيأثر متغير المياه في العالقات المصرية ــ األثي

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شارك فيها. التيالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 
 حضور(

 بحث جامعة بغداد –مركز الدراسات الدولية  1999 4 سنويعلمي  مؤتمر 1

 بحث جامعة بغداد –مركز الدراسات الدولية  2008اذار  11علمي سنوي  مؤتمر 2

 ورقة جامعة بغداد –لعلوم السياسية كلية ا 2009أيار    12 سنويعلمي  مؤتمر 3

الجامعة  –كلية العلوم السياسية  2009 تشرين أول 3 ويسنعلمي  مؤتمر 4

 المستنصرية
 ورقة

 ورقة جامعة بغداد –مركز الدراسات الدولية  2009تشرين ثاني  12 سنويعلمي  مؤتمر 5

جامعة  – ةمركز الدراسات الفلسطيني 2009تشرين ثاني  5 سنويمؤتمر علمي  6

 بغداد
 ورقة

 بحث جامعة النهرين –كلية الحقوق  2010نيسان  2سنوي  علمي مؤتمر 7

 ورقة جامعة بغداد –العلوم السياسية كلية  2010أيار  13 سنوي مؤتمر علمي 8

 كلية العلوم السياسية –وحدة البحوث  2011 - 2004 سمنارات متعددة 9

 بغدادجامعة 
 مشاركة باوراق

 ورقة جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  2011ايار  14 سنوير علمي ؤتمم 10

 ورقة مركز الدراسات الفلسطينية  2011ول أ تشرين 7سنوي مؤتمر علمي  11

12 

ندوة علمية حول ثوات الربيع 

 العربي

كلية العلوم  –فرع الدراسات الدولية  2011أذار 

 جامعة بغداد –السياسية 

 ورقة

 حضور جامعة بغداد –كلية الهندسة  2012شباط  مكتبة إفراضية ورشة عمل 13

14 
دورة تدريبية متقدمة لحقوق 

 االنسان
 حضور جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  2012أذار 

 ورقة جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  2012نيسان  15مؤتمر علمي سنوي  15

 ورقة جامعة بغداد –ز الدراسات الدولية مرك 2012نبسان  13مؤتمر علمي سنوي  16

17 
ورشة عمل توعوية عن 

 الحوكمة األلكترونية
 حضور وزارة العلوم و التكنولوجيا 2012أيلول 



 

 

 

 

 

 

 

18 
ورشة علمية متخصصة للجنة 

 المركزية لإلرشاد التربوي
 حضور جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  2012كانون أول 

19 
دوة سبل تعزيز التعايش و ن

 الثقافة الوطنية في العراق
 حضور جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية  2012كانون أول 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  سابقا مديرة وحدة العالقات الثقافية

 ً   عضو لجنة اإلرشاد التربوي حاليا

  2لقاءات إعالمية عدد 

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 السوق الشرق أوسطية دراسة تحليلية للمشروع 1

 و أفكار نحو بناء إستراتيجية للتعامل معه

مركز الدراسات  –مجلة دراسات دولية 

 الدولية

2000 

 اباتت و التغيير في االستراتيجية االمريكية في انتخالثبا 2

م و تداعياتها على العراق و  2008الرئاسة االمريكية 

 المنطقة

مركز الدراسات  –مجلة دراسات دولية 

 الدولية 

2008 

دية في عالقات التحالف / العالقات السعو التوازن و الخلل 3

ً ااالمريكية   نموذجا

 2009 جامعة بغداد – كلية التربية للبناتمجلة 

مقومات قوة الدولة و تأثيرها على سياستها تأثير  4

 (اسرائيل)الخارجية / حالة دراسية 

مجلة المستنصرية للدراسات العربية و 

 الدولية

2010 

مؤسسات مخازن التفكير و دورها في صياغة السياسة  5

 ريكيالخارجية للدولة الحديثة / حالة دراسية النموذج األم

جامعة  –مجلة القانونية و السياسية ال

 القادسية

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 1995 غير منشور ثورة الزاباتا في المكسيك 6

 1996 غير منشور (NAFTAاتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ) 7

سية سيادة الدول و تطور النظام الدولي الجديد / حالة درا 8

يس غتيال رئالجمهورية اللبنانية و المنطقة العربية بعد ا

 الوزراء اللبناني رفيق الحريري

 2006 نشر داخلي

 2007 نشر داخلي األمن العربي في ظل التواجد العسكري األمريكي 9

نظرة في  2008األزمة الروسية الجورجية أب / أغسطس  10

 األسباب و التداعيات

 2009 غير منشور

 2009 غير منشور دبلوماسية أمضى من السالح 11

 2009 غير منشور ف ادارة اوباما تجاه القضية الفلسطينيةموق 12

 محاولة لرصد و تطوير كفاءة المنهج الدراسي الحالي في 13

 اعداد مختصين بالشؤون السياسية

 2009 غير منشور

قدم نشاط الجامعة الركيزة األساسية و المحورية لبناء و ت 14

 المجتمع

 2009 غير منشور

 2010 غير منشور دولياألمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب الدراسة في اتفاقيات  15

 2011 منشور الخارجيدور المعلومات في عملية اتخاذ القرار السياسي  16

ر التغيير في الشرق األوسط بين اإلرادة الشعبية و الدو 17

 الخارجي و إنعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية

 2012 منشور

 

 .علمية المحلية والدولية الهيئات العضوية  :تاسعا 

 الجمعية العراقية للعلوم السياسية 

 رابطة التدريسيين الجامعيين 

 جمعية الباحثين و التدريسيين الجامعيين 

 الرابطة الوطنية للمثقفين و االكاديميين العراقيين 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت
 تقديرال

 السنة الجهة المانحة

 1994 جامعة بغداد –مركز طرائق التدريس  تقدير دةشها 1

 1999 جامعة بغداد –مركز الدراسات الدولية  كتاب شكر و تقدير 2

 2000 جامعة بغداد -عمادة كلية العلوم السياسية  تقدير شهادة 3

 2008 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر و تقدير 4

 2009 جامعة بغداد -عمادة كلية العلوم السياسية  يرتقد شهادة 5

 2010 المساعد العلمي لرئاسة جامعة بغداد كتاب شكر و تقدير 6

7 

 

 

 2010 جامعة النهرين –عمادة كلية الحقوق  تقدير شهادة

 2011 مركز الدراسات الفلسطينية  شهادة تقدير  8

 2011 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  9

 2011 جامعة بغداد –عمادة كلية العلوم السياسية  كتاب شكر وتقدير 10

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  

  

 ات .ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

             العربية 

             االنكليزية 

  

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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