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     رغد نصيف جاسم محمد السراجي د.أ.م.:  الرباعي واللقب  االســــــــــــم 

 1969:      تاريخ الميـالد 

 متزوجةالحالة الزوجية :

   عـــــدد األوالد  :

  :علوم سياسيةالعام   التـخـصــص

    سياسيةنظم التخصص الدقيق :  

     أستاذ مساعد  اللقب العلمي :

 هاتف العمل   :        

 :      الهاتف النقال

 البريد إاللكتروني : 

 ــــــــة :الت العلميـــــــأوالً : المؤه ●      

 
   

 الدرجه العلميه   

     

 الجامعه        

 

         

 الكليه         

      

 التاريخ       

 1991 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد البكالوريوس    

 2000 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد الماجستير     

 2011 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد الدكتوراه     

    اخرى        

 

 

 

 

 



 :ي ــــــــدرج الوظيفـــــــالت ثانيا" : ●   
 

 

 الى  –الفتره من         الجهة          ةالوظيف           ت

 م.20011-م2003 كلية العلوم السياسية مدرس مساعد 1

 م.2014-م2011 كلية العلوم السياسية مدرس 2

 -م 2014 كلية العلومالسياسية أستاذ مساعد 3

4    

5    

 

 

 ي : ــــــس الجامعـــــثالثا" : التدري ● 

 

 الى  –الفتره من      الجامعه         الجهه ) معهد / كليه (  ت 

 م2018 -م2003 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 ا : ــــارك فيهـــي شـــه التـــدوات العلميـــرات والنــــالمؤتمرابعا" :  ● 

 

 ةنوع المشارك مكان انعقادها  السنه  العنوان  ت 

المشاركة في المؤتمرات العلمية  1

السنوية لكلية العلوم السياسية 

جامعة بغداد  لألعوام 

-2009-2008-2007التالية:

 م .2013, 2012, 2011.2010

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 



المشاركة في مؤتمر مركز  - 2

الدراسات الدولية جامعة بغداد 

 م.2012

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

المشاركة في مؤتمر مركز  3

الدراسات الفلسطينية بغداد 

 م.2011
 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

المشاركة في مؤتمر مركز  4

المستنصرية للدراسات العربية 

 .2013والدولية, 

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

المشاركة في مؤتمر في جامعة  5

الجزائر الثانية في 

 م.2013الجزائر.

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

المشاركة في مؤتمر جامعة بغداد  6

 .2013عن العنف ضد المراة 

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

ندوة فرع النظم السياسية في كلية  7

العلوم السياسية /جامعة 

. بعنوان مسيحيوا 2011بغداد
 العراق واالنسحاب االمريكي .

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

بعنوان   ) ثقافة المعارضة ندوة  8

في السلوك السياسي العراقي( 

فرع النظم السياسية  في كلية 

العلوم السياسية / جامعة بغداد 

2012 

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

ندوة فرع النظم السياسية / كلية  9

العلوم السياسية / جامعة بغداد 

2013 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

حقوق االنسان ندوة  بعنوان ) 10

والتغير في المنطقة العربية 

المقدمات والنتائج(في مركز 

الدراسات الستراتيجية  والدولية / 
 2014جامعة بغداد ,

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

ندوة  بعنوان) موقف الفلسطينين  11

من االزمة السورية  ومستقبل 

الالجئين الفلسطينين( في مركز 

 .2013,الدراسات الفلسطينية 

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

ندوة بعوان )التدخالت االقليمية  12

في سوريا ( في كلية العلوم 

السياسية جامعة الكوفة بتاريخ 

15/4/2014. 

 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

المؤتمر الدولي للمؤرخين  13

بالتعاون مع البرلمان  العرب

 م2017العراقي 

 المشاركة ببحث علمي بغداد 

للتجارب  الملتقى العلمي 14

الدستورية 

 م2017العربية/تونس

 المشاركة ببحث علمي تونس 

المؤتمر العلمي النسوي  15

 م2016الثالث 
 المشاركة ببحث علمي بغداد 



المؤتمر العلمي الوطني  16

حول االعتدال في الدين 

 م2014والسياسة

 المشاركة ببحث علمي كربالء 

الدولي الؤتمر العلمي  17

االول: علم النفس وقضايا 

 م2015المجتمع الراهنة

 المشاركة ببحث علمي الجزائر 

18     
19     
20     
21     

     

 

 رى : ــــــه االخــــــه العلميـــــــخامسا" : االنشط ●  

 

 

 ةخارج الكلي               داخل الكليه              

 التربوي._ لجنة االرشاد 1

2 

 _لجنة استالل الرسائل واالطاريح.4_ 3

 

 لجنة علمية في المؤتمر الدولي الجزائر

اشراف ومناقشات بحوث الترقية في معهد  _عدة لجان استالل لبحوث الترقية.

 الخدمة الخارجية/وزارة الخارجية.

 عدة لجان امتحانية

 
ورشة المعرفة االنتخابية/معهد التثقيف 

 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  االنتخابي/

  للدراسات العليا االمتحانينة األسئلةلجان وضع 

االشراف والمناقشات لرسائل الماجستير 

 واطاريح الدكتوراه
 

  لجنة مطابقة التعديالت

 

    ص ــــال التخصـــــي مجــــف ةــــات البحثيـــــسادسا" : المشروع ●  

 م : ـــــر التعليـــــع او تطويــــــه والمجتمــــــة البيئـــــلخدم

 

 

محل النشر      

) اسم 
 



غير  منشور  اسم البحث  ت 

 منشور 

مقبول 

 للنشر 

 المجلة

 وغيرها ( 
 التاريخ 

مجلة كلية    منشور المواطنة واالمن الوطني 1
الحقوق والعلوم 

السياسية جامعة 

سوسة في تونس 

 .2014عام 

 

 م2014

قراءة في اهم المحطات  2

االممية للقضية 

الفلسطينية..)الفرص 

 والبدائل(،

مجلة مركز    منشور

الدراسات 

الفلسطينية 

جامعة بغداد 

للعام  14العدد

 م.2011

 

 م2011

السلوك السياسي لالجيال  3

 دراسة  حالة العراق

مجلة كلية    منشور

العلوم السياسية 
جامعة بغداد 

 2014عام 

 

 م20014

التعددية السياسية في اسيا  4

انموذج الهند وماليزيا  

 انموذجا

مجلة     منشور

المستنصرية 

للدراسات 

العربية والدولية 

. 

 

 م2013

التغيير وتداعياتة على  5

 المنطقة العربية

مجلة جامعة  مقبول للنشر  

تكريت للعلوم 

القانونية 

 والسياسية. .
 

 

العنف ضد المراة في  6

 العراقالمجتمع 

مؤتمر جامعة  مقبول للنشر  

بغداد / العنف 

ضد المراة عام 

2013. 

 

 م2013

السلوك السياسي للشباب  7

 انموذج العراق

المؤتمر الدولي    

في جامعة 

الجزائر الثانية , 

في الجزائر , 

 . 2014عام 

 

 م2013

الحركة اإلسالمية في  8

 السودان

وحدة البحوث   غير منشور 

والدراسات 
السياسية في 

كلية العلوم 

 السياسية جامعة.

 

 

وحدة البحوث   غير منشور  الحكم الرشيد -إدارة الدولة 9

والدراسات 

السياسية في 

كلية العلوم 

 السياسية جامعة.

 

التحول الديمقراطي في  10

 المجتمع العراقي

وحدة البحوث   غير منشور 

والدراسات 

السياسية في 

كلية العلوم 

السياسية جامعة 

 



 بغداد.

 

وحدة البحوث   غير منشور  المجتمع المدني 11

والدراسات 

السياسية في 

كلية العلوم 

السياسية جامعة 
 بغداد.

 

 

االحتالل االمريكي  12

والبريطاني للعراق دراسة 

 مقارنة

وحدة البحوث   غير منشور 

والدراسات 

السياسية في 

كلية العلوم 

السياسية جامعة 

 بغداد.

 

 

من االستبداد الى مخاوف  13

الطائفية في الشرق االوسط/ 

 العراق انموذجا

مجلة تكريت   غير منشور 

 للعلوم السياسية

 م2016

المجلة   منشور  النظام السياسي واالستالب 14

الجزائرية 
للدراسات 

 السياسية

 م2017

15 Moderate islamists 

anddemocracy 

مركزالدراسات   منشور 

االسترتيجية 

 تركيا

 

       

 

 :  ةـــوالدولي ةــــالمحلي ةـــات العلميـــة الهيئـــــسابعا" : عضوي ● 
● 

● 
 

 ر : ـــــادات التقديــــز وشهــــر , الجوائــــب الشكـــــثامنا" : كت ● 
 

 

 ت

 

 كتاب الشكر او الجائزه او الشهاده 
 

 الجهه المانحه 
 

  السنه
كتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي  1

 .2014عام 

 

  

 .2003كتاب شكر من  رئيس جامعة بغداد عام  2

   

كتاب شكر من عميد كلية العلوم السياسية / جامعة  3

 (6بغداد.) العدد 

 

  

كلية العلوم السياسية / جامعة كتاب شكر من عميد  4

 الموصل .

 

  

 كتاب شكر من رئيس مركز الدراسات الفلسطينية . 5

   

كتاب شكر من رئيس مركز الدراسات االستراتيجية  6

 4عدد والدولية/ جامعة بغداد.

 

  



 

 جامعةالكتاب شكر من عميد كلية العلوم السياسية /  7

   المستنصرية
   بغداد / جامعة العلوم للبناتكتاب شكر من عميد كلية  
 ( شهادة مشاركة25الحصول على ) 8

   

 
 
 ه : ــــــه او المترجمــــــب المؤلفــــــتاسعا" : الكت ● 

 
 

 ت

 

 اسم الكتاب 

 منهجي ,

مساعد , 

 مترجم 

 

 اسم المطبعه 

 

 التاريخ 

 

الدوله التي 

 طبع فيها 

المشاركة  1

الحزبية  السياسية

للمراة العراقية 

 م200بعد العام 

دار الكتب  مساعد

 العلمية

 بغداد م2012

      

      

      

      

 .   CDملحوظه : يتم تسليم نسخه على 

 

 التخطيــــــ أسراء باسم ـــــــــط                            


	التـخـصــص  العام :علوم سياسية
	التخصص الدقيق : نظم سياسية
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	الهاتف النقال  :

