
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 
                                                                                

                                                                                                                  
                                                                                              

                                                                               

ــ االســ                                                                                                     منى حمدي حكمت :  ـم ـــــــ

  1970     : ريخ الميـالد تا

                                                                                          متزوجة   الحالة الزوجية :

    اثنان  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

      فكر سياسي  /  علوم سياسية:      صــالتـخـص

    تدريسية  :    ه ــــــالوظيف

 كتور دأستاذ مساعد   الدرجة العلمية :

             جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية:     عنوان العمل

     اليوجدالعمل   :     هاتف

 :         الهاتف النقال

 gmail.com@monaahamdii  : كترونيأاللالبريد 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ة ـــالكلي  الجامعة  العلمية  الدرجة

 بكالوريوس 
 

 1992 العلوم السياسية بغداد

 2002 العلوم السياسية بغداد الماجستير 

 الدكتوراه 
 

 2012 العلوم السياسية بغداد

   التوجد أخرى

 انياً : التدرج الوظيفي . ث 

 

 

 

 

 

 

 

 س الجامعي . ثالثاً : التدري 

 الى  –الفترة من  الجهة الوظيفة  ت 

   2008 -2003 جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية  الدرجة السادسة  1

 2012_   2008 جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية  الدرجة الخامسة  2

 2019_  2012 جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية  الدرجة الرابعة 3

 _ ولغاية اآلن  2019 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية  الدرجة الثالثة   4



 

 

 

 

 

 

 

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

 2019 _2004  بغداد كليه العلوم السياسية  1

 2013_   2012 بغداد كلية الهندسة 2

 2005_   2004 بغداد كلية تربية بنات 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ة ـــــالسن ةادـــــالم م ـــالقس ت 

 2005_   2004 بحوث سياسية  كلية العلوم السياسية 1

 

 

 

 

 2006_   2005 حقوق إنسان كلية التربية للبنات  2

 2013_   2012 حقوق إنسان كلية الهندسة 3



 

 

 

 

 

 

 

   2014_  2013 الفكر السياسي الغربي القديم كلية العلوم السياسية 4

 2015_   2014 القديمسياسي الغربي الفكر ال كلية العلوم السياسية   5    

 2016_   2015 الفكر السياسي الغربي الحديث كلية العلوم السياسية 6

 2017_   2016 الفكر السياسي الغربي المعاصر  كلية العلوم السياسية 7

 2018_   2017 الفكر السياسي الغربي المعاصر  كلية العلوم السياسية 8

 2019_   2018 السياسي الغربي المعاصر  الفكر كلية العلوم السياسية  9

 2020_   2019 الفكر السياسي الغربي المعاصر  كلية العلوم السياسية  10

 2021 –  2020 الفكر السياسي الغربي المعاصر  كلية العلوم السياسية 11

 2018_  2017 طرائق البحث العلمي  كلية العلوم السياسية  12

 2019_   2018 بحث منهج  كلية العلوم السياسية  13

 2020_   2019 منهج بحث  كلية العلوم السياسية  14

   لفكر المتطرفل  التصدي آليات كلية العلوم السياسية 15

 

 

2019   _2020 

  ة لدور النخبة المثقفة في األبعاد الفكري كلية العلوم السياسية   16

 العراق

 

 العرا 

 العراقي العراقي

2020  - 2021 

 2021 -  2020 الفكر السياسي الغربي المعاصر  سياسيةكلية العلوم ال 17

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال األطروحة  أو  اسم ت 

 2019_   2018 سياسيفكر  رسالة /الفكر السياسي عند االباضية  1

المثالية في الفكر السياسي الغربي  2

 لة رسالة رسا/المعاصر

 2019_   2018 فكر سياسي                 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد  ة  ــ السن عنوان  ال ت 

) بحث / بوستر  

 حضور(



 

 

 

 

 

 

 

مفهوم االثنيات وإشكالية إدارتها  1

 العالعراق 

 رقة عملو ندوة /  بغداد/ كلية العلوم السياسية  2014_  2013

 سبل التعايش السلمي في المجتمعات 2

 العربيةالعربية/ن   العربية 

في   التعايش السلميسبل 

 المجتمعات ااا  

 

 

 

 ندوة/والمعوقات ال

 ورقة عملندوة /  بغداد / كلية العلوم السياسية  2015_   2014

ذير المواطنة في  تجنحو  3

 العراق

بغداد / كلية العلوم     2016_  2015

 ة السياسي

 ورقة عمل ندوة  / 

اإلصالح السياسي في   4

 ندوة /العراق

بغداد / كلية العلوم   2017_   2016

 السياسية 

في  دولة القانون والمؤسسات  5 ورقة عمل

  العراق

بغداد / كلية العلوم   2017_   2016

 السياسية 

 ورقة عملندوة / 

الديمقراطية والمشروع  6

 الوطني /العراقي/ 

كلية العلوم  /بغداد  2015_   2014

 السياسية 

 ورقة عملمؤتمر/ 

  الغرب والقوى السياسية الصاعدة في 7

 اااللغراااااللغالغرب

 

 الغربي

 

 

بغداد / كلية العلوم   2014_   2013

 السياسية 

 ندوة / ورقة عمل

تعزيز مظاهر التسامح في المجتمع  8

 والدولة 

بغداد / كلية العلوم     2018 –  2017

 السياسية 

 ة عمل  ندوة / ورق

الديمقراطية بين األصول الفكرية  9

 والممارسات ال

بغداد / كلية العلوم   2019 -  2018

 السياسية  

 ندوة / ورقة عمل

على واقع المرأة 1325أبعاد القرار  10

 العراقية وت 

بغداد / كلية العلوم   2019 -  2018

 السياسية 

 ندوة / حضور  

استثمار طاقات الطلبة لتعزيز قيم  11

 اهة والمواالنز

بغداد / كلية العلوم   2019 -  2018

 السياسية  

 ندوة / حضور  

اإلصالح ودوره في تعزيز العملية   12

 السياسية 

بغداد / كلية العلوم   2017 -  2016

 السياسية 

 ندوة / حضور 

دور منظومة القيم في ترسيخ وبناء  13

 المجتمع وال

بغداد / كلية العلوم   2019-  2018

 السياسية  

 ة / ورقة عملندو

مشاركة الشباب في تدعيم الخيار    14

 الديمقراطي

بغداد / كلية العلوم   2013 -  2012

 السياسية 

مؤتمر / عضو  

 للتقييم الببحوث  
المرأة العراقية تجليات الحاضر   15

 وتطلعات  

 المستقبل 

بغداد كلية العلوم   2019 -  2018

 السياسية  

 ندوة / حضور 

بغداد / كلية العلوم   2019 -  2018 جتمع العراقي  ظاهرة الطالق في الم 16

 السياسية  

 ندوة / حضور 

دور القطاع الخاص في سد   17

 احتياجات السوق 

بغداد / مركز بحوث   2019 -  2018

 السوق 

 ندوة / حضور  

دور منظومة القيم في ترسيخ وبناء  18

 المجتمع والدولة 

بغداد / كلية العلوم   2020 -  2019

 السياسية  

 ندوة / ورقة عمل

الفكر السياسي المتطرف : دراسة   19

 في األسباب

 

 وا   

بغداد / كلية العلوم   2020 -  2019

 السياسية 

 ندوة / ورقة عمل

العراق وجائحة كورونا :قراءة  في   20

 التداعيات  ال اللل  

بغداد / كلية العلوم   2020 -  2019

 السياسية 

ندوة 

افتراضية/ورقةعمل  

 عمل عمل

ور الفكر السياسي العراقي في  د 21

 إرساء الدولة المدنية 

بغداد / كلية العلوم   2020 -  2019

 السياسية 

 ندوة / ورقة عمل

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  داخل الكلية 

 لغرض تقويم بحوث مقدمة إلى مجلة العلوم السياسية 

 النشر

 ادفي مجلة العلوم السياسية / جامعة بغد

  

 

 

 

وورش  في الدورات والمحاضرات  مشاركة

 قبل مركز المقامة منالعمل والدورات 

 التعليم المستمر 

  التعليم المستمر / جامعة بغداد

 لتاال

 

 قبل 

  داخل الكليةمشاركة في ورش عمل 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 .  التعليم

 السنة  النشر  محل أسم البحث  ت 

مفهوم التعايش السلمي ومعوقاته في   1

 العراق

 2016  العلوم السياسية بغداد/ مجلة

مفهوم االثنيات وإشكالية إدارتها في   2

 العراق

 2016 بغداد /مجلة دراسات دولية

3 Political reform in Iraq between 

the problems and the elements 

of strengthening; Intellectual 

visio       vi;intellectualvisi]  

 

 

 

vision 

vivisio  

 

 

  

 

 

 

 

 

US .China public 

administration 

 

2018 

4 The concept of citizenship and 

act for implantic them   

 

 

 

  

 

 

 

 act  

US.China public 

administration  

 

2018 

5 

 

محبطات التعايش المذهبي واليات تفعيل 

العراق   –العيش السلمي المشترك  

 أنموذجا  

 

 بغداد / مجلة العلوم السياسية 

 

2019 

6 

 

                 Culture 

of tolerance in the 

ideology of the 

Turkish justice and 

development party 

International  journal  of 

research in social 

sciences  and  

humanities  

 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

7 An intellectual 

vision of the 

problematic of 

consensual 

democracy in Iraq 

:the absence of 

national opposition 

is amodel 

International  journal  of 

research in social  

sciences  and  

humanities 

 

2018 

            

    

 . الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  : تاسعاعضو 

      عضوا ثم رئيسا في لجنة االستالل ✓

   عضوا في لجنة اإلرشاد التربوي ✓

 المشرفة على امتحانات المرحلة الرابعة   عضوا في اللجان االمتحانبة ✓

 غضوا في لجنة المقاصة العلمية   ✓

 في لجنة المراقبة االمتحانية عضو  ✓

 عضوا في لجنة السالمة العلمية  ✓

 عضو في لجنة انضباط الطلبة   ✓

 عضو في اللجنة التدقيقية الستمارات تقييم األساتذة    ✓

 عضو في لجنة مطابقة التعديالت  ✓

 عضو في لجنة التعايش والسلم المجتمعي  ✓

 غداد والمستنصرية في اللجنة التنسيقية بين كليتي العلوم السياسية ) ب عضو ✓



 

 

 

 

 

 

 

 عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الطالبي   ✓

 عضو في لجنة مناقشة بحوث التخرج للمرحلة الرابعة    ✓

 عضوا في لجنة استالل الفرع ✓

 عضوا في لجنة الدراسات العليا  ✓

 عضوا في لجنة السالمة العلمية  ✓

 عضوا في لجنة االمتحان الشامل ✓

 سيعضوا في لجنة االمتحان التناف ✓

 عضوا في اللجنة التدقيقية لمعامالت الترقية   ✓

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة  الجهة المانحة  الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت 

 شهادة مشاركة في  1

Google scholar & Research Gate 

/ مركز   جامعة بغداد 

 التطوير والتعليم المستمر 

2016 

 شهادة مشاركة في  2

الدورة الموسومة ) االرشاد النفسي والتوجيه   

 التربوي ( 

جامعة بغداد / مركز  

 البحوث التربوية والنفسية 

2016 

شهادة مشاركة في الدورة الموسومة )كيف تطور  3

مهاراتك العلمية والبحثية مجانا من المواقع 

 ( العالمية 

 

جامعة بغداد / مركز التعليم  

 المستمر

 

 

2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4  

شهادة مشاركة في الدورة الموسومة ) استخدام  

في التعليم والتواصل    Googleمنصات + 

 األكاديمي ( 

 

جامعة بغداد / مركز التعليم  

 المستمر

 

2019 

 

5 

 Childشهادة مشاركة في المحاضرة الموسومة )

Abuse   ) 

Institute of 

International 

Education 

 

2018 

الموسومة في الورشة االلكترونية شهادة مشاركة  6

)تطوير مهارات األستاذ الجامعي في إعداد  

 المحاضرات الفيديوية وإدارة الصف 

 االلكترونيااللكتروني   

جامعة بغداد / مركز التعليم  

 المستمر

2020 

شهادة مشاركة في تفعيل وإنشاء الصفوف  7

 google Classroomالتعليمية 

يم  جامعة بغداد / مركز التعل 

 المستمر

2019 

شهادة مشاركة في ورشة العمل الموسومة ب )   8

 فن اداارة  الوقت (

جامعة بغداد / مركز التعليم  

 المستمر

 

2019 

شهادة مشاركة في الدورة الموسومة ب )برنامج   9

Latex   لكتابة األبحاث العلمية ) 

جامعة بغداد / مركز التعليم  

 المستمر

 

2019   



 

 

 

 

 

 

 

ي الندوة االفتراضية الموسومة ب شهادة مشاركة ف 10

السياسية   وجائحة كورونا :قراءة  في التداعياتالعراق )

 واالقتصادية واالجتماعية

جامعة بغداد / كلية العلوم  

 السياسية 

2020 

 2014 التعليم العالي  وزير كتاب شكر     ة  ف11

 2016 التعليم العالي  وزير كتاب شكر  12

 2016 رئيس جامعة   كتاب شكر  13

 2005 العميد  كتاب شكر  14

 2013 العميد  كتاب شكر  15

 2013 العميد  كتاب شكر  16

 2017 العميد  كتاب شكر  17

 2019 العميد  ( 6كتب شكر عدد ) 18

 2018 العميد   ( 3كتب شكر عدد ) 19

 2020 رئيس الجامعة  ( 2كتب شكر عدد ) 20

 2020 العميد  ( 1كتب الشكر عدد )  21

 2020 رئيس الوزراء  ( 1عدد )كتاب شكر   22

 2020 وزير التعليم العالي  ( 3كتب شكر عدد ) 23

 

 . أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 

  اليوجد 1

 

 

 ات . ــ ثاني عشر :اللغ 

            العربية  ✓

           االنكليزية  ✓

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على   


