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 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكلوريوس

 

 بغداد

 
 1998 كلية العلوم السياسية 

https://scholar.google.com/citations?user=22tOsiMAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Inass_Al-Enezy


 

 

 

 

 

 

 

 2001 كلية العلوم السياسية بغداد ماجستير

 دكتوراه

 

 2006 كلية العلوم السياسية بغداد

 \ \ \ أخرى

  ً  .ي: التدرج العلم ثانيا

 

 .ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

 2009 - 2007 بغداد العلوم السياسيةكلية  1

 2010 - 2009 بغداد كلية طب الكندي 2

 حتى اآلن 2011 بغداد كلية العلوم السياسية 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 \ سات الدوليةالدرا 2

 2010 - 2009 حقوق إنسان طب الكندي   3

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

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 - 2009/  10/  2 جامعة بغداد أستاذ مساعد 1

 1/10/2009  – 2/10/2006 جامعة بغداد مدرس 2

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

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

 2015 – 2014 العالقات الدولية تاريخ ةعلوم السياسيالدراسات الدولية/كلية ال 9

 2015 – 2014 األخالق الدولية/دكتوراه ةالدراسات الدولية/كلية العلوم السياسي 10

النسوية والتنظير في العالقات  الدراسات الدولية/كلية العلوم السياسية 11

 دكتوراه/الدولية

2014 – 2015 

 وم السياسيةالدراسات الدولية/كلية العل 12
 مبادئ العالقات الدولية

2015 - 2016 

 الدراسات الدولية/كلية العلوم السياسية 13
 األخالق الدولية/دكتوراه

2015 – 2016 

 الدراسات الدولية/كلية العلوم السياسية 14
 مبادئ العالقات الدولية

2016 – 2017 

نظير في العالقات النسوية والت الدراسات الدولية/كلية العلوم السياسية 15

 دكتوراه/الدولية

2016 - 2017 

 

 :التي أشرف عليها(  ، البحوث الرسائل ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

اإليرانية  –العالقات السعودية  1

2005 – 2012 

 رسالة ماجستير

 2012 كلية العلوم السياسية/الدراسات الدولية

 2002التركية  –عالقات األمريكية ال 2

- 2012 

 رسالة ماجستير

 2012 كلية العلوم السياسية/الدراسات الدولية

السياسية الخارجية األمريكية تجاه  3

جمهوريات آسيا الوسطى بعد 

 الحرب الباردة

 أطروحة دكتوراه

 2013 كلية العلوم السياسية/الدراسات الدولية



 

 

 

 

 

 

 

بيقاتها بعد الدبلوماسية الوقائية وتط 4

 1991عام 

 رسالة ماجستير

 2014 كلية العلوم السياسية/الدراسات الدولية

معوقات العمل الدبلوماسي...  5

 ً بحث ترقية لدرجة /العراق إنموذجا

 مستشار

 2015 معهد الخدمة الخارجية/وزارة الخارجية

6 
عالم ما بعد األحادية القطبية وإعادة 

 تشكيل النظام الدولي: دراسة في

طبية. أطروحة دكتوراهالتعددية الق  

 2016 الدراسات الدولية/كلية العلوم السياسية

منهج مثلث الصراع في تحليل  7

الصراعات الدولية: إنموذج 

 الكوريتين.

 أطروحة دكتوراه

 

 2016 الدراسات الدولية/كلية العلوم السياسية

استراتيجيات حل الصراع وبناء  8

 بيئة ما بعد السالم

في دور األمم المتحدة في  دراسة

 العراق

 أطروحة دكتوراه

 2017 الدراسات الدولية/كلية العلوم السياسية

تحوالت أحتكار الدولة الستخدام  9

 القوة بين العولمة والخصخصة

 أطروحة دكتوراه

 

 2017 الدراسات الدولية/كلية العلوم السياسية

 

 

 فيها. التي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(

1 

المؤتمر العلمي الوطني 

المشترك األول "نظام 

الحكم وإدارة الدولة في 

ضوء عهد األمام أمير 

المؤمنين عليه السالم 

 لمالك األشتر"

2016 
مركز دراسات 

 الكوفة/جامعة الكوفة

ين العدالة بحث بعنون "الموازنة ب

والرعاية في عهد اإلمام علي عليه 

 السالم لمالك األشتر"



 

 

 

 

 

 

 

اآلفاق المستقبلية  2

 لألنتحابات العراقية

كلية العلوم  2014

 السياسية/جامعة بغداد

المرأة وبناء السالم ورقة بحثية )

في دولة ما بعد النزاع من منظور 

 النسوية

 (قراءة في التجربة العراقية

ليمي بعد أنتهاء التكامل اإلق 3

 الحرب الباردة

فرع الدراسات الدولية/  2014

كلية العلوم 

 السياسية/جامعة بغداد

ورقة بحثية )مقاربات النسوية 

 للنظرية التكاملية(

الخيار الديمقراطي:  4

ضرورة سياسية ووطنية 

 للعراق

كلية العلوم السياسية /  2013

 جامعة بغداد

فاعلية السياسة ورقة بحثية )

ارجية في األنظمة الخ

 .(الديمقراطية

التنافس اإلقليمي والدولي  5

على منطقة الشرق 

األوسط ما بعد الحرب 

 الباردة

فرع الدراسات الدولية/  2013

كلية العلوم 

 السياسية/جامعة بغداد 

 ورقة بحثية )(.

ثقافة العنف والالعنف في  6

 العراق

كلية القانون / جامعة  2012

 كركوك

)أضالع مربع حل بحث بعنوان 

 الصراع(

مركز دراسات الكوفة /  2012 وثيقة المدينة المنورة  7

 جامعة الكوفة 

بحث بعنوان )وثيقة المدينة: 

التأصيل اإلسالمي للعدالة 

 األنتقالية(

تقويم العملية السياسية في  8

 العراق

كلية العلوم السياسية /  2012

 جامعة بغداد 

ورقة عمل بعنوان )تقييم 

راتيجيات التفاوض في األداء أست

 الدبلوماسي العراقي(

تعزيز األداء البرلماني  9

 والحكومي في العراق

كلية العلوم السياسية /  2011

 جامعة بغداد

ورقة عمل بعنوان )تفعيل مشاركة 

كليات العلوم السياسية في مراقبة 

األداء الحكومي والبرلماني 

 .وتقويمه(

مستقبل العراق السياسي  10

 2010بعد أنتخابات 

كلية العلوم السياسية /  2010

 جامعة بغداد

حكومة الظل ورقة عمل بعنوان )

تحت الظل / التغييب القسري 

 (.للمعارضة البرلمانية العراقية

حاضر ومستقبل تدريس  11

العلوم السياسية في 

 العراق

كلية العلوم السياسية /  2009

 جامعة بغداد

عداد ورقة عمل بعنوان )برامج إ

عضو هيئة التدريس ومواكبتها 

 للتطور في التعليم العالي(.

العراق بعد خمس سنوات  12

 من التغيير

كلية العلوم السياسية /  2008

 جامعة بغداد

ورقة عمل بعنوان )العراق 

 والفصل السابع(.

العراق ومحيطه األقليمي  13

 والدولي

كلية العلوم السياسية /  2008

 النهرين جامعة

بحث بعنوان )برامج تطوير عضو 

 هيئة التدريس



 

 

 

 

 

 

 

كلية العلوم السياسية /  2007 بناء الدولة في العراق 14

 جامعة بغداد

بحث بعنوان ) المحددات الداخلية 

 والخارجية لبناء الدولة العراقية(.

 

 . وغيرها االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

ن العلمية/كلية العلوم مسؤولة وحدة الشؤو

 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

لجنة البحوث والدراسات العليا، لجنة 

 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 

والدكتوراه، وتقويم عدد من البحوث 

 والرسائل واألطاريح.

مشاركة في ورشة عمل حول ال

)التدريب على النوع األجتماعي( 

المنعقدة في بيروت برعاية الجامعة 

اللبنانية األمريكية، مؤسسة المرأة 

     2012والذاكرة، وجامعة لندن، أيار 
               

رئيس فرع الدراسات الدولية منذ 

١٤/٩/٢٠١٤. 

المشاركة في ورشة العمل المنعقدة في 

رعاية الجامعة اللبنانية بيروت ب

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  

نانية األمريكية أربيل برعاية الجامعة اللب

ومعهد دراسات المرأة في العالم 

 Gender) 2013العربي، أيار 

Training for Iraq Academics 

and Researchers).                     



 

 

 

 

 

 

 

مدرب موظفي إنتخابات/المفوضية العليا  

 .٢٠٠٦ – ٢٠٠٤المستقلة لإلنتخابات 

مدير مركز تسجيل فرعي/المفوضية 

 – ٢٠٠٩إلنتخابات العليا المستقلة ل

٢٠١٠. 

 - 2011. Protecting Human Rights 

Through the United Nations 

Mechanisms. Summer school, 

Human Rights Law Centre \ The 

University of Nottingham, 13 -17 

June. 

 

- 2011. Short Course on 

International Human Rights Law. 

Human Rights Law Centre \ The 

University of Nottingham, 6 

January – 18 March. 

 

- 2010. Gender Studies course, 

SOAS \ University of London, 4 

October – 17 December. 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

يمقراطية واإلستراتيجية األمريكية حيال منطقة الد 1

 الشرق األوسط

مركز الدراسات 

 الدولية/جامعة بغداد

2004 

 المرأة العراقية بين البطالة اإلقتصادية واإلصرار 2

 على المشاركة السياسية

مركز العراق للبحوث 

 والدراسات اإلستراتيدية

2006 

اء الدولة أثر المحددات الخارجية والداخلية في بن 3

 العراقية

كلية العلوم 

 السياسية/جامعة بغداد
2008 

حرب/أحتالل/إتفاقية: ثالوث العالقة بين العراق  4

 والفصل السابع

كلية العلوم 

السياسية/الجامعة 

 المستنصرية

2009 

معادلة التفوق في العالقات اإليرانية الخليجية:  5

 أختالل أم توازن

كلية العلوم 

 النهرينالسياسية/جامعة 
2009 

اإلستراتيجية األمريكية وإدارة صراع اإلرادات  6

 السياسية على الساحة العراقية

مركز الدراسات 

 الدولية/جامعة بغداد
2009 



 

 

 

 

 

 

 

 الدبلوماسية الوقائية بين مثالية النظرية وواقعية 7

 المتطلبات األمنية

كلية العلوم 

 السياسية/جامعة النهرين
2013 

 ليةلتأصيل اإلسالمي للعدالة اإلنتقاوثيقة المدينة: ا 8

 كأحد مناهج حل الصراع

مركز الحضارة لتنمية 

 الفكر اإلسالمي/بيروت
2014 

 لجنة المرأة واألسرة والطفل في البرلمان العراقي: 9

 رصد وتقويم

مركز الدراسات الدولية 

واإلستراتيجية/جامعة 

 بغداد

2016 

ة والقطبية الصراع الدولي في العقد األول للهيمن 10

 األحادية

مكتب الهاشمي للكتاب 

 الجامعي
2016 

أستخدام القوة الصلبة في العالقات الدولية بين  11

 الحظر واإلباحة

مكتب الهاشمي للكتاب 

 الجامعي
2016 

12 Challenges for Female Academic in 

Contemporary Iraq 

Middle East in 

London/London 
2102 

13 
Reimagining Research for Reclaiming 

the Academy in Iraq: Identities and 

Participation in Post-Conflict Enquiry 

University of 

London/UK 
2012 

14 Conflict of Power and Moral in 

Preventive Diplomacy Application 

International 

Academic Journal 

of Social Sciences 

2016 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :عاتاس 

 الجمعية العراقية للعلوم السياسية. -1

 الجمعية العربية للعلوم السياسية. -2

 الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان. -3

 رابطة التدريسيين الجامعيين. -4

     مجلس تحسين جودة التعليم. -5

   

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  ب الشكر أوكتا 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

كلية العلوم السياسية / جامعة  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 

كتاب شكر عن المشاركة في  7

 كليةمؤتمرال

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

كتاب شكر وتقدير عن المشاركة في  11

مؤتمر الثاني للمعهد الوطني لحقوق ال

 اإلنسان/وزارة حقوق اإلنسان. 

 2012 حقوق اإلنسان يروز

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  

 امعة الكوفة. مركز دراسات الكوفة/ج

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



 

 

 

 

 

 

 

بحث التعليم العالي وال وزير 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 

 2016 طبية/تأليفالصراع الدولي في العقد األول للهيمنة واألحادية الق 2

يلية تحل أستخدام القوة في العالقات الدولية بين الحظر واإلباحة: دراسة 3

 للخيارات المستقبلية في الحرب والتدخل/تأليف

2016 

 .اتــثاني عشر :اللغ 

 .) العربية ) اللغة األم             

  متوسط(.األنكليزية(            

  ( مبتدئالفرنسية .) 
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