
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالسيره الذاتي
 

 

 

 

  رفاء طارق قاسم         :   ـمـــــــــاالســ

  1979 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج الحالة الزوجية :

 3  دد األوالد  :ــعـــ

 ةمسلم   :   الديـــــــــــانة

 قانون عام / دستوري  6:       صــالتـخـص

 ةتدريسي:        ةالوظيف

 دكتورمدرس    الدرجة العلمية :

 الجادرية/ جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية :     عنوان العمل

 يوجد الالعمل   :      هاتف

 :      الهاتف النقال

  :  كترونياإللالبريد 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 .: المؤهالت العلمية   أوالا  

الدرجة 
 العلمية

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة

 بكالوريوس

 

 2000 حقوق نهرين

 2003 حقوق نهرين الماجستير

 الدكتوراه

 

 2009  حقوق نهرين

ا : التدرج الوظيفي .   ثانيا

 

ا : التدريس الجامعي .   ثالثا

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

 ولحد االن 2006منذ  بغداد العلوم السياسية 1

 

ا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.   رابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 مدخل لدراسة القانون  الفكر السياسي  1

 لحداالن 2008 العام القانون الدولي   العالقات الدولية  2

 لحداالن  2015 دراسات عليا/أنظمة حكم محلي  الحكومات المحلية  3

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  2009 ولحد 2006منذ  / جامعة بغداد العلوم السياسية مدرس مساعد 1

  2009منذ  العلوم السياسية / جامعة بغداد مدرس دكتور  2



 

 

 

 

 

 

 

ا:    . التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

 2017 – 2016 الحكومات المحلية صالحيات المحافظ 1

 المركزية والمحلية تنازع األختصاص بين الحكومة 

 المركزية  

  2017 – 2016 الحكومات المحلية

 

ا:    التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

-2010-2009 المؤتمر العلمي السنوي 1

2011 

جامعة بغداد / كلية 

 العلوم السياسية

 حضور

ندوة فرع الدراسات  2

 الدولية

جامعة بغداد / كلية  2014

 العلوم السياسية

 مشاركة

ندوة فرع الدراسات  3

 الدولية

جامعة بغداد / كلية  2015

 العلوم السياسية

 مشاركة

جامعة بغداد / كلية  2015 المؤتمر العلمي السنوي 4

 العلوم السياسية

 حضور

جامعة بغداد / كلية  2016-2015 ندوة فرع النظم السياسية  5

 العلوم السياسية     

 حضور

ندوة فرع الدراسات  6

 الدولية

جامعة بغداد / كلية  2016

 العلوم السياسية 

 حضور

ندوة فرع الدراسات  10

 الدولية

جامعة بغداد / كلية  2016

 العلوم السياسية

 مشاركة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ا    .ة الهيئات العلمية المحلية والدوليعضوية  :سابعا

      .عضو جمعية الثقافة للجميع 

      . عضو جمعية الثقافة القانونية 

ا   : ثامنا  و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، ًا

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2009 عميد كلية العلوم السياسية وتقدير شكر 1

 2013 يوزير التعليم العال شكر وتقدير 2

 2015 عميد كلية العلوم السياسية شكر وتقدير 3

 

ا    ات .ــ:اللغ تاسعا

        ةـليزيــــــاالنكاللغة       

       

 


	التـخـصــص    :   6 قانون عام / دستوري
	الوظيفة     :   تدريسية
	الدرجة العلمية :   مدرس دكتور
	الهاتف النقال  :

