السيره الذاتيه

هالة خالد حميد

االســــــــــــم :

تاريخ الميـالد 1968 :
الحالة الزوجية  :متزوج
عـــــدد األوالد 5 :
الديـــــــــــانة  :مسلمة
عالقات دوليه /علوم سياسيه

التـخـصــص

:

الوظيفــــــه

 :استاذ جامعي

الدرجة العلمية  :استاذ مساعد
عنوان العمل  :جامعة بغداد -كلية العلوم السياسيه
اليوجد

هاتف العمل :
الهاتف النقال :
البريد إاللكتروني :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

كلية العلوم السياسية

1989

الماجستير

جامعة بغداد

العلوم السياسية

1994

الدكتوراه

جامعة النهرين

العلوم السياسية

اليوجد

أخرى

2000
اليوجد

اليوجد

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

مدرس

مركز الدراسات الدولية

2000ـ 2004

2

استاذ مساعد

كلية العلوم السياسية

2004ـ

3

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية العلوم السياسيه

الجامعة
جامعة بغداد

الفترة من  -الى
 -2010حتى االن

11

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

السنـــــة

المـــــادة

1

دراسات دولية

الدبلوماسية

 -2010حتى االن

2

الدراسات الدوليه

العالقات الدولية

2014

3

الدراسات الدوليه

مادة في العالقات الدولية

الدراسات العليا

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
السنــة

ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

1
2

مستقبل التعاون ال دولي في ظل تحوالت الصراع بعد الحرب الباردة

اثر المتغير النفطي في عالقات الصين الدولية بعد الحرب الباردة

الدراسات الدولية
الدراسات الدولية

2013
2013

3
4

العالقات بين روسيا واالتحاد االوربي بعد عام 2000
تطور تكنلوجيا االتصاالت واثرها في المهام الدبلوماسية

الدراسات الدولية
الدراسات الدولية

2013
2013

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت
1

العنوان

مكان أنعقادها

السنــة

نوع المشاركة

مؤتمر الكلية للعام 2013

2013

علوم سياسية

ندوة التنافس االقليمي والدولي

2013

علوم سياسية

ندوة الصين القوة الصاعدة

2013

علوم سياسية

مشارك
بحث  /بوستر
(
مشارك
مشاركحضور)

ندوة التكامل االقليمي

2014

علوم سياسية

مشارك

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
عضو لجنة علمية في الفرع
لجنة المراقبة

خارج الكلية
اليوجد

عضو لجنة تحديث مناهج  ,منهج مادة
الدبلوماسية للمرحلة الرابعة  ,جامعة
بغداد  ,كلية العلوم السياسية .
عضو لجان استالل في فرع الدراسات
الدولية .
عضو لجنة علمية للدراسات العليا في
فرع الدراسات الدولية .
رئيس لجنة امتحانيه في كلية العلوم
السياسية جامعة بغداد
ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
ت

محل النشر

أسم البحث

 1االنتشار النووي في الشرق االوسط /انجز

مجلة كلية العلوم السياسية

 2الدور الروسي في االزمة السورية /انجز

قضايا سياسية

3

 -1الوضع العالمي للطاقة واإلدراك الصيني الستراتيجيات المواجهة ,

النهرين ,كليةاالعلوم السياسية  ,مجلة قضايا سياسية

4

تطور العالقات الصينية – العربية  ,جامعة بغداد ,مجلة دراسات دولية .

مجلة دراسات دولية  ,مركز الدراسات الدولية

5

ظاهرة اإلرهاب وانتهاكات حقوق اإلنسان بعد عام  , 2001جامعة
بغداد

كلية العلوم السياسية

بغداد  ,مجلة العلوم السياسية

كلية العلوم السياسية ,

مجلة قضايا سياسية كلية

العلوم السياسية ,
حقوق االنسان في افريقيا  ,الواقع والتحديات ,
جامعة بغداد ,

مجلة قضايا سياسية

العالقات الروسية _األمريكية المسار والمستقبل .
جامعة النهرين  ,مجلة قضايا سياسية

دور العراق في الترتيبات االمنية االمريكية في مشروع الشرق األوسط جامعة بغداد  ,كلية العلوم السياسية  ,مجلة العلوم
الكبير .
السياسية .

العالقات الصينية – العربية  ,جامعة بغداد .

مجلة دراسات دولية  ,مركز الدراسات الدولية

الدور األمريكي وثالثية الهيمنة األمريكية االحتواء االنتشار االحتالل .

مجلة دراسات دولية  ,مركز الدراسات الدولية

العالقات السورية  -العراقية .

جامعة النهرين  ,مجلة قضايا دولية

جامعة بغداد  ,مركز الدراسات الدولية
الفضاء االقتصادي االسيوي عبر االقليمي منتدى التعاون االقتصادي
السيا الباسفيك (ابيك) وامكانية االستفادة منه عربيا .
التوجهات العالمية للصين في القرن الحادي والعشرين – افريقيا
انموذجا .

مجلة دراسات دولية

التنمية البشرية المستدامة واشكالية حقوق االنسان

مجلة علوم سياسية

قراءه سياسية في مبادرات اعالن منطقة الشرق االوسط منطقة خالية
من اسلحة الدمار الشامل  ,العلوم السياسية  ,جامعة النهرين

قضايا سياسية  ,المجلد الرابع  ,ع2010- 20-19

النهضة اليابانية واثرها في مستقبل الدور العالمي  ,جامعة بغداد ,

مركز الدراسا ت الدولية مجلة دراسات

2000

دولية ع30

الدبلوماسية الشعبية ودورها في تعزيز التعاون الدولي -الجزائر

مجلة الحقيقة ,جامعة ادرار 2016 ,

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت
1

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
3

الجهة المانحة
/كلية العلوم السياسية

التقدير

السنة
2014 - 2013

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
1

ثاني عشر :اللغــات .


االعربية.



االنكليزية

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر

