
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

   سنــــــــاء كاظـــــــــم كاطــــــــــع  :       ـم ـــــــــاالســ

  1973  : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 ثالثة  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

       علوم سياسية:       صــالتـخـص

 أستاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

 دكتور أستاذ مساعد       الدرجة العلمية :

        جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية تدريسي في:    عنوان العمل

   ال يوجدالعمل   :       هاتف

 :         الهاتف النقال

 : كتروني البريد إالل

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1995 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد        

 2001 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2006 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

   ال يوجد أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 الى اآلن -2003 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 1

  2005-2004 جامعة بغداد كلية التربية /ابن رشد   2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010-2003 قسم الفكر السياسي مدرس دكتور 1

 2010-2008 قسم الفكر السياسي مقرر قسم  2

 2014 -2011 قسم الفكر السياسي رئيس قسم 3

 الى اآلن -2010 قسم الفكر السياسي أستاذ مساعد دكنور  4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الى اآلن -0320 الغربي الحديث الفكر السياسي الفكر السياسي 1

 2005 حقوق األنسان قسم الجغرافية والكردي  2

ماجستير الفكر السياسي/ 3

 ودكتوراه

 )فلسفة الصراع في الفكر السياسي( 

 

 2014و     2013

 2017 النسوية األسالمية ..دراسة فكرية الفكرالسياسي /دكتوراه 4

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )اً: خامس 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

الدولة العراقية في فكر القوى  1

 -لكرديةالسياسية اواألحزاب 

 رسالة ماجستير/-دراسة مستقبلية

 )مصطفى ظاهر(

 2012 الفكر السياسي



 

 

 

 

 

 

 

دراسة في  –روجيه غارودي  2

 ة ماجستيرفكره السياسي / رسال

 )محمد فرحان(

 2012 الفكر السياسي

البعد السياسي لألستشراق في فكر  3

 أدوارد سعيد/ أطروحة دكتوراه

 ) محمد هاشم رحمة(

 2013 الفكر السياسي

نقد الفكر السياسي الغربي   4

مدرسة فرانكفورت  –المعاصر 

رسالة ماجستير   –انموذجا 

 )رياض ياسر (

 2013 الفكر السياسي

 نسانية الفكر السياسي للحركة اال 5

رسالة  -في عصر النهضة  

 (مناضل محمد جبر) –ماجستير 

 

 االل   

 

 

 

 2014 الفكر السياسي 

حقوق االقباط في الفكر السياسي  6

رسالة  –المصري المعاصر 

 عطا( ماجستير ) فاطمة

 2016 الفكر السياسي

7    

 

 ي شارك فيها.التالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 ة ــالسن عنوان ال ت

 

نوع  هامكان أنعقاد

 المشاركة 

) بحث / 



 

 

 

 

 

 

 

و دستور دائم يضمن مستقبل مؤتمر نح - 1

 المؤتمر الثقافي لجمعية النهوض الفكري ( قالعرا

 2005-أب  -12المنعقد في 

جمعية   2005-تموز 

النهوض 

 الفكري

 القاء بحث

نحو ثقافة  –ول المؤتمر الدستوري األ - 2

 –دستورية 

المعهد الوطني  2005-آب 

للدراسات 

 والبحوث

 القاء بحث

 –على العراق األمريكية الحربندوة - 3

 –األسباب والنتائج 

مركز العراق  2005-آذار 

 لألبحاث

 القاء بحث

وحدة البحوث  2006 ألنتخابات البرلمانيةندوة ا  4

السياسية/ كلية 

 العلوم السياسية

ورقة 

 ملع

الكلية العلوم   2007 مؤتمر تحديات بناء الدولة العراقية 5

السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث

كلية العلوم  2008 مؤتمر العراق بعد خمس سنوات من التغيير 6

 السياسية/

 جامعة بغداد

 بحث

مؤتمر مستقبل العراق السياسي بعد  7

 2010انتخابات

كلية العلوم  2010

 السياسية/

 حامعة بغداد

 بحث

مؤتمر علم السياسة اسهامات متواصلة في بناء  8

 الحكم الصالح

كلية العلوم  2011

 السياسية/

 جامعة بغداد

 بحث

كلية العلوم  2012 في العراقمؤتمر تقويم العملية السياسية  9

السياسية/ 

 جامعة بغداد

 القاء بحث



 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر وثيقة المدينة: اشراقة األرث الحضاري  10

 النبوي

ركز دراسات م 2012

الكوفة / جامعة 

 الكوفة

 القاء بحث

ندوة الحراكات الشعبية واألنظمة العربية..رؤية  11

 فكرية

-تشرين الثاني

2011 

فرع الفكر 

السياسي/ كلية 

 العلوم السياسية

ورقة 

 عمل

-كانون األول ..رؤية فكرية معاصرةندوة الثورة الحسينية 12

2011 

فرع الفكر 

 السياسي /

م كلية العلو

 السياسية

ورقة 

 عمل

 

-تشرين األول مؤتمر القدس مسرى وأقصى ودولة 13

2011 

مركز دراسات 

 الفلسطينية

 حضور

ة اسيندوة الوحدة الوطنية كخيار لتدعيم العملية السي 14

 في العراق بعد خروج القوات األجنبية

-كانون الثاني

2011 

كلية العلوم 

 السياسية/

 جامعة بغداد

 حضور

 

ر الدولي لتطوير التعليم العالي في المؤتم 15

 العراق)التطوير نحومجتمع المعرفة(

-تشرين الثاني

2012 

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

 العلمي

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

-كانون األول ندوة اآلثار السيئة عن الكرد الفيليين 16

2012 

كلية العلوم 

 السياسية/

 جامعة بغداد

 حضور

ة/ األبعاد ندوة العدوان األسرائيلي على غز 17

 واألنعكاسات

-كانون األول

2012 

مركز 

الدراسات 

 الفلسطينية

 حضور

مؤتمر التغيير في العالم العربي وتداعياته على  18

 العراق

-كانون األول

2012 

كلية العلوم 

السياسية/ 

الجامعة 

 المستنصرية

 حضور

كلية القانون  2012-نيسان مؤتمر ثقافة العنف والالعنف في العراق 20

امعة ج/

 كركوك

 بحث

الجامعة  2012-ايلول  ورشة عمل )التدريب على النوع األجتماعي( 21

اللبنانية 

 األميركية

 بحث



 

 

 

 

 

 

 

-كانون الثاني ورشة عمل )تأمين نشاطات التقييم( 22

2012 

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي/ قسم 

ضمان الجودة 

واألداء 

 الجامعي

 حضور

كم الصالح في المنطقة ندوة مقومات ومعوقات الح 23

 العربية

-كانون الثاني

2013 

فرع الفكر 

السياسي/ كلية 

 العلوم السياسية

 حضور

مؤتمر الخيار الديمقراطي ..ضرورة سياسية  24

 ووطنية

كلية العلوم 

 بغداد-السياسية 

 بحث 2013 -4

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندوة فوضى النظرية السياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

فرع الفكر  2013-آذار 

سي / كلية السيا

 العلوم السياسية

 حضور

 

 

 

 

 

 

 راقمؤتمر التغيير في البلدان العربية واثره في الع 26

 ومنطقة الخليج العربي

مركز  2013-اذار 

الدراسات 

الدولية/ جامعة 

 بغداد      

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ندوة  االزمة السورية وتداعياتها على القضية   27

 الفلسطينية

مركز  2013-مايس 

الدراسات 

سطينية / الفل

 جامعة بغداد

 حضور

 –مؤتمر الغزو الثقافي لمجتمعاتنا االسالمية  28

 االسباب والنتائج

الكلية  2013 -4

االسالمية 

 –الجامعة 

 النجف

 بحث

كلية العلوم   مؤتمر االفاق المستقبلية لالنتخابات البرلمانية 29

 السياسية /بغداد

 بحث 2014

فرع الفكر  بيةعلى المنطقة العرندوة التعدد االثني وتداعياته  30

 السياسي

 

ورقة  3-2014

 عمل

31 

 

 

 

 

 

الغرب والقوى السياسية الصاعدة في العالم ندوة 

 العربي

 

 

 

 

الفكر فرع 

 السياسي

23-10-

2014 

ورقة 

            عمل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر دور الجامعات ومراكز االبحاث  32

حضاري والمؤسسات التعليمية في بناء المشروع ال

 االسالمي 

مركز دراسات 

جامعة  –الكوفة 

 الكوفة

 بحث 2015

في ضوء عهد مؤتمر نظام الحكم وادارة الدولة   33

 االمام امير المؤمنين عليه السالم لمالك االشتر

مركز دراسات 

 الكوفة 

كانون األول 

2016 

 بحث

ندوة االصالح ودوره في تعزيز العملية السياسية  34

 في العراق

فرع الفكر 

 السياسي

ورقة  2016

 عمل

ندوة دولة القانون والمؤسسات في العراق :  35

 رؤية فكرية –المقومات والمعوقات 

فرع الفكر 

 السياسي

ورقة  2017آذار 

 عمل



 

 

 

 

 

 

 

 ندوة انتخابات مجالس المحافظات في ضوء 36

 قانون األحزاب الجديد 

مركز الدراسات 

ستراتيجية األ

والدولية/ جامعة 

 بغداد

ورقة  2017آذار 

 عمل

كر الندوة العلمية الدولية الخطاب التكفيري في الف 37

 العربي الحديث والمعاصر

جامعة القيروان / 

 تونس

 بحث 2017ابريل 

مركز الدراسات  المؤتمر الوطني حول األعتدال في الدين والسياسة 38

األستراتيجية في 

 جامعة كربالء

 بحث 2017آذار 

 

   . االخرى العلمية  سابعا : األنشطة 

 خارج الكلية داخل الكلية



 

 

 

 

 

 

 

تثقيف النساء محاضر في دورة تطويرية ل 

العراقيات لمفاهيم )الديمقراطية , حقوق 

األنسان , العنف ضد المرأة(/مؤسسات 

 2009المجتمع المدني /

عضو فريق لدراسة مسحية حول النشاط  

السياسي للمرأة العراقية/لمنظمة المرأة 

 2012/ منظمة الجامعة العربية / العربية

 ورشة عمل التدريب على النوع االجتماعي  

قي الجامعة اللبنانية االميركية  ايلول 

2012 

 

ورشة عمل التدريب على النوع االجتماعي   

 2013 -5في اربيل 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مقترحات اساسية في تحديث منهج الفكر السياسي  1

 الغربي الحديث

مقدم الى ورشة عمل 

تطوير التعليم في جامعة 

 الكوفة

2014 

2    

3    

4    



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضوجمعية العلوم السياسية العراقية    

  لعلوماكلية / نة العلمية ولجنة الدراسات العليا في فرع الفكر السياسيترأس اللج 

 2014 - 2011/ 23/10من  السياسية/ جامعة بغداد

 عضو فريق دراسة مسحية لمنظمة المرأة العربية/الجامعة العربية  

 ية /كل في فرع الفكر السياسي عضو اللجنة العلمية ولجنة استالل الرسائل الجامعية

 2016 سياسية /جامعة بغدادالعلوم ال

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

والبحث  وزير التعليم العالي كتاب شكر 1

 العلمي

2011 

 2012 كلية العلوم السياسية شهادة تقديرية 2

 2012 الكوفةمركز دراسات  شهادة تقديرية 3

 2012 الجامعة اللبنانية األميركية شهادة تقديرية 4

 –الكلية االسالمية الجامعة  شهادة تقديرية 5

 النجف

2013 

-عمادة كلية العلوم السياسية كتاب شكر 6

 بغداد

2013 

  2014 وزير التعليم العالي  كتاب شكر 7

  

   
 2015 رئيس جامعة الكوفة  كتاب شكر 8

–مدير مركز دراسات الكوفة  تقديريةشهادة  9

 جامعة الكوفة

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 2016 مكتب رئيس الوزراء شكر وتقدير 10

 2016 مساعد رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير  11

مؤسسة علوم نهج البالغة  شهادة تقديرية  12

 ومدير مركز دراسات الكوفة

2016 

مدير مركز الدراسات  شكر وتقدير 13

دولية / جامعة األستراتيجية وال

 بغداد

2017 

    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2005 الفكر األسالمي المعاصر والعولمة 1

 حوار الحضارات في الفكر األسالمي المعاصر 2

 -دراسة تحليلية في المضامين الفكرية -

2016 

3   

4   

5   



 

 

 

 

 

 

 

6   

 

 

 .ت العلمية والتقييم العلميثاني عشر :المناقشا 

 المناقشات 

 / )بغداد كلية العلوم السياسية / جامعة -   2008مناقشة رسالة ماجستير)الطالب احمد عبد الكريم          

  / )2008مناقشة رسالة ماجستير)الطالبة وفاء محمود           = 

 / )2009مناقشة رسالة ماجستير) الطالب غسان كاظم           = 

 2010دة (/ اقشة رسالة ماجستير )الطالب نزار عومن            = 

 / )2011مناقشة رسالة ماجستير ) الطالب حسين عيسى           = 

  /) 2011مناقشة  أطروحة دكتوراه )الطالب احمد عدنان         = 

 / )2012مناقشة اطروحة دكتوراه ) الطالب وجيه عفدو          = 

 2012ه ) الطالبة فاتن محمد (/ مناقشة اطروحة دكتورا           = 

 / )جف األشرفمعهد العلمين للدراسات العليا /الن      2012مناقشة رسالة ماجستير ) بشرى حسن عاشور 

  ) كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد -  2012مناقشة اطروحة دكتوراه ) مرتضى شنشول 

  2013 مناقشة رسالة ماجستير ) رحيم ياسر( ايلول -     = 

   2013مناقشة اطروحة دكتوراه ) نورة هيدان  (  كانون االول - = 

  2013مناقشة اطروحة دكتوراه ) احمد عبد الهادي  السعدون ( كانون االول - = 

  2014مناقشة رسالة ماجستير ) زينب حاتم ( كانون الثاني  - = 

  2014مناقشة اطروحة دكتوراه ) عبد السالم عجمي ( ايلول     = 

  2014مناقشة اطروحة دكتوراه ) اسعد عبد الوهاب ( تشرين االول    = 

  2015مناقشة رسالة ماجستبر )حسين ابراهيم( ابريل     = 

  2016مناقشة اطروحة دكتوراه ) رنا مولود( تموز     = 

  2016مناقشة اطروحة دكتوراه ) عبد الرحمن فاضل (ايلول      = 



 

 

 

 

 

 

 

 2017ابريل  – ) همام عبد الكاظم ربيح مناقشة أطروحة دكتوراه        = 

  2017تشرين األول  –مناقشة رسالة ماجستير علياء محمد طارش     = 

  ضيف علمي لرسالة ماجستير رفاه عبد العظيم / جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية 

 

 والتعضيد التقييم العلمي 

 / )ة العلوم السياسية /جامعة بغدادكلي – 2008تقييم رسالة ماجستير )نورة كطاف 

 / )2010تقييم رسالة ماجستير)محمد فلفل             = 

 /)2010تقييم رسالة ماجستير)ماجد لطيف            = 

  )معهد البحوث والدراسات العربية / القاهرة –تقييم رسالة ماجستير)أسعد حميد مسير 

 2014يلول ا –لقدس خالل عهد البابا شنودة الثالث تقييم بحث موقف الكنيسة القبطية في مصر من قضية ا 

  2014 –تققيم بحث نظرية والية الفقيه في الفكر السياسي االسالمي المعاصر 

  2014 –(مالمح الفكر السياسي عند برنارد لويس )الموسومة ب(وليد بارك )تقوبم اطروحة دكتوراه 

 (2016يه السالم طروحة الحكم عند االمام علي عل)تقويم رسالة ماجستير ا  

  2016 -(رية عند الفين توفلر)الطروحات الفكالموسومة ب ا (فاطمة عباسدكتوراه ) تقويم اطروحة 

 2017ي كانون الثان -تقييم بحث التمكين السياسي وأهمية وجود المرأة في البرلمان  / مجلة الكلية 

 2017ثاني / مجلة الكلية كانون ال تقييم بحث المعايير المهنية الداخلية والخارجية للصحف العراقية 

  2017تقييم بحوث ترقية / الجامعة المستنصرية / آذار  

 2017بريل ا –ية تقييم بحث الحركات الدينية المتطرفة في العراق وتهديدها لألستقرار السياسي / مجلة الكل 

ل هندي ) المواطنة دراسة نظرية وتطبيقية ( ألمتعضيد كتاب   ---

 2014 كاطع

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 البحوث المنشورة

 اليةنتقوثيقة المدينة : التأصيل االسالمي للعدالة اال

 كأحد مناهج حل الصراع) بحث في كتاب(

مركز الحضارة لتنمية 

 بيروت -الفكر االسالمي 

2014 

لجنة المرأة واألسرة والطفولة في البرلمان 

 رصد وتقييم )مقبول للنشر( –العراقي 

( مجلة الدراسات الدولية 

 جامعة بغداد –

2016 

 

مجلة القادسية للقانون  دور المنهج العقلي في تعزيز التعايش السلمي 

 والعلوم السياسية 

2017 
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