
السيره الذاتيه          

رشا عامر صادق الرفقاني:   ـم ـــــــــالـســ

15/1/1984 : تاريخ الميـلد 

قانون خاص:     صــالتـخـص

تدريسية:      الوظيفة

:.مدرس الدرجة العلمية 

كلية العلوم السياـسية /جامعة بغداد :   عنوان العمل

/  العمل   :  هاتف

 الهاتف النقال:

.أول  : المؤهلت العلمية 

التاريخ الكليـــةالجامعةالعلمية الدرجة

8/9/2004 الحقوق كليةالنهرين جامعةالبكلوريوس

12/7/2007الحقوق كليةالنهرين جامعةالماجستير

الحقوق في للدكتوراه العالي المعهداللبنانية جامعةالدكتوراه   
والقتصادية والدارية السياسية والعلوم

28/7/2015



الفترة من - الىالجهةالوظيفةت

/ قسم الشؤونرئاسة جامعة بغداد تدريسية 1

القانونية

12/11/2008 –

20/4/2009

رئاسة جامعة بغداد/شعبة العقودتدريسية2
الحكومية 

20/4/2009 –

6/10/2010
– 7/10/2010جامعة بغداد /كلية تربية بنات تدريسية3

10/10/2011
م الشؤونسجامعة بغداد / قتدريسية4

القانونية /الوحدة القانونية للمراكز
البحثية 

10/10/2011 – 

8/4/2012
 – 9/4/2012جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية تدريسية 5

ولغاية الن 

      ثانيا : التدرج الوظيفي



ثالثا  : التدريس الجامعي .

من - الىالفترة  الجامعة (المعهد / الكلية) الجهةت

-7/10/2010 بغداد جامعة بنات تربية كلية1
10/10/2011

 -1/9/2015بغداد جامعةالعمارة الهندسة\قسم كلية2
1/9/2016

. رابعا  : المقررات الدراـسية

القاسنون لدراسة / مدخل محلية / حكومات السنسان : حقوق الولية الدراسات

 

:  العليا الدراسات



خامسا : ( الطاريح ، الرـسائل ) التي أشرف عليها:

الدراسة سنوع الكلية الجامعةالطالب اسم الطروحة او الرسالة عسنوانت
/      دكتوراه   ماجستير

 العليا الدراسات طلبة على الشراف 

: العراق وخارج داخل عليهم اشرف الذين والدكتوراه الماجستير طلبة



الدراسة سنوع الكلية الجامعةالطالب اسم الطروحة او الرسالة عسنوانت
/     دكتوراه   ماجستير





التي شارك فيها.العلمية والندوات ـسادـسا : المؤتمرات 

:- المقالت
.

2016 لعام / المواطسنة الفكر قسم :- سندوة والسندوات المؤتمرات
.

تطوير أو والمجتمع البيئة لخدمة التخصص مجال فى البحثية ا: المشروعاتـسابع

. التعليم

:- البحوث

                        
. والدولية المحلية العلمية الهيئات  عضوية:ثامنا

تاـسعا: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.

شهادة أو الجائزة أو الشكر كتابت

التقدير

السنةالمانحة الجهة

17/5/2011للبنات التربية كليةوتقدير شكر كتاب1



الكتب المؤلفة أو المترجمة. :عاشرا  

النشر ـسنةالكتاب أـسمت

. . النكليزية :اللغــات عشر احدى



  CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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