
 
 االسم : الرا حسين علي حسون البدري 

 1982-7-16تاريخ الميالد :  

 الحالة الزوجية : متزوجة 
 2عدد االوالد : 

 الديانة : مسلمة  
 التخصص : العلوم السياسية / النظم السياسية  

 الوظيفة : عضو هيئة تدريسية 
  مدرس دكتور الدرجة العلمية : 

 جامعة بغداد  –عنوان العمل : كلية العلوم السياسية 
 07902815106هاتف الموبايل :  

 
 اوالً : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ  الكلية  الجامعة  الدرجة العلمية 

العلوم السياسية  بغداد  بكالوريوس 
 تخصص عام /

2003-2004 

بعنوان / دور   الماجستير
الرأي العام العراقي في 
الحياة السياسية بعد عام 

2003   

العلوم السياسية  بغداد 
النظم   /

  السياسية

2014-2015 

بعنوان /  دكتوراه 
المؤسسات  الفاعلة في 
الرأي العام االمريكي  

واثرها على القضايا الداخلية  
    2001والخارجية بعد عام 

العلوم السياسية  بغداد 
نظم  ال /

 السياسية 

2019-2020 

 
 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  
 

 الفترة من الى  الجهة الوظيفة  ت

–كلية العلوم السياسية   معاون مالحظ  1
 جامعة بغداد

2009-2013 

/ تم منحي قدم    2016-2013 ========  مالحظ  2

سنة لحصولي على شهادة  
 2015الماجستير 

 وحتى االن 2020 ========  مدرس دكتور تدريسية /  3

 
 الكلية   داخلثالثاً : االمكان التي عملت فيها 

 



 المكان )داخل الكلية (  ت 

 2009شعبة الموارد البشرية /   1

 2010و2009شعبة المكتبة /   2

 2010شعبة الدراسات العليا /   3

 2014شعبة التخطيط والمتابعة /  4

 2016-2015مسؤولة الشؤون العلمية /  5

 2016-2015مسؤولة البعثات والعالقات الثقافية /  6

 2017مسؤولة الترقيات العلمية /  7

 
 
 

 : التدريس الجامعي   رابعا 
 

الجهة )المعهد او  ت 
 الكلية ( 

 السنة الدراسية  الجامعة 

كلية العلوم   1
 السياسية 

 2016-2015 جامعة بغداد 

 2016-2015 بغداد جامعة   كلية التربية للبنات  2

كلية العلوم   3
 السياسية 

 2017-2016 جامعة بغداد  

كلية العلوم   4
 السياسية 

 2019-2018 جامعة بغداد  

كلية العلوم   5
 السياسية 

 2020-2019 جامعة بغداد  

 
 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها  خامساً : 

 

 السنة الدراسية  المادة القسم  ت 

كلية العلوم السياسية  النظم السياسية /  1
 جامعة بغداد –

 2016-2015 حقوق االنسان 

كلية التربية  –قسم رياض االطفال  2
 جامعة بغداد –للبنات 

حقوق االنسان  
 والديمقراطية 

2015-2016 

النظم السياسية / كلية العلوم السياسية   3
 جامعة بغداد –

 2017-2016 انظمة الحكم العربية  

النظم السياسية / كلية العلوم السياسية   4
 جامعة بغداد –

 2019-2018 انظمة الحكم العربية 

النظم السياسية / كلية العلوم السياسية   5
 جامعة بغداد –

االنظمة السياسية  
 االسيوية واالفريقية 

2019-2020 

 



 
 : المؤتمرات والندوات والدورات التي شاركت فيها بصفة )مشارك او حضور (  سادساً 

 

 نوع المشاركة  مكان االنعقاد  السنة  العنوان  ت

على   والثانية متدربة جامعة بغداد –كتبة المركزية مال 2011 دورة / انشاء الفهارس االلكترونية  1
 الدورة 

شهادة مشاركة / دورة التأهيل   2
 ( للتدريسين205) التربوي 

مركز التطوير والتعليم   2015
 جامعة بغداد-المستمر

 متدربة

شهادة مشاركة / دورة اللغة العربية   3
 للتدريسين 179

 متدربة ========  2015

شهادة مشاركة / دورة لمدة يوم   4
واحد للكشف عن المجالت العلمية  

 المزيفة عالمياً )محضرة فديو( 

مركز التطوير والتعليم المستمر   2016
 جامعة بغداد –

 متدربة

دورة صالحية اللغة العربية   5
 )صالحية لغوية ( 

 متدربة   كلية االداب –جامعة بغداد  2015

 حضور  جامعة بغداد  2016 ورشة عمل االيفادات  6

, النشر في دورة حول معامل التأثير  7

المجالت العالمية الرصينة ذات  

 معامل التاثير  

 حضور   جامعة بغداد  2016

الكلية وبالتعاون مع مركز   2017 دورة االستالل االكتروني 8
 جامعة بغداد –بحوث السوق 

 متدربة

ندوة استثمار طاقات الطلبة لتعزيز   9
 قيم النزاهة والمواطنة 

دائرة  الكلية بالتعاون مع  2018
 النزاهة

 حضور 

ندوة حول التعايش السلمي والعدالة   10
 االجتماعية  

الكلية بالتعاون مع كلية االعالم   2019
 جامعة بغداد  

 حضور  

 

 سابعاً : اللجان التي شاركت فيها  
 

 مكان  نوع اللجنة  ت

 2015داخل الكلية /   لجنة امتحانات طلبة الدراسات العليا  1

 2016داخل الكلية /   استحداث االقسام والفروع العلميةااللية  2

 2016داخل الكلية /   Ranking)لجنة الترتيب التسلسلي للجامعات ) 3

 2017داخل الكلية /   لجنة مراقبة للدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( الفصل االول  4

 2017داخل الكلية /   الثانيلجنة مراقبة للدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه / الفصل  5

 2017داخل الكلية /   تشكيل اللجنة المركزية لضمان الجودة واالداء الجامعي  6

 2018-2017داخل الكلية  /  عضو لجنة امتحانية للدراسة الصباحية والمسائية للمرحلة االولى  7

 2019-2018لكلية  / داخل ا عضو لجنة امتحانية للدراسة الصباحية والمسائية للمرحلة االولى  8

 2020-2019داخل الكلية  /  عضو لجنة امتحانية للدراسة الصباحية والمسائية للمرحلة االولى  9

   

 
 ثامناً : التشكرات  

 

 السنة  الجهة المانحة  ت

 2008 شكر وتقدير من السيد العميد الكلية  1

 2010 شكر وتقدير من السيد العميد الكلية  2

 2012 وتقدير من السيد العميد الكلية شكر  3

 2015 شكر وتقدير من السيد العميد الكلية  4

 2015 شكر وتقدير من السيد من الوزير التعليم العالي والبحث العلمي  5

 2016 شكر وتقدير من السيد العميد الكلية  6

 2016 شكر وتقدير من السيد العميد الكلية  7



 2016 العميد الكلية شكر وتقدير من السيد  8

 2017 شكر وتقدير من السيد العميد الكلية  9

 2019 شكر وتقدير رئيس الجامعة   10

 2020 شكر وتقدير رئيس الجامعة   11

 العربية  /      سعاً / اللغات تا    
 

 
 
 
 
 
 


