الصورة

السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :همسة قحطان خلف الجميلي
الديـــــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص

:علوم سياسية

الوظيفــــــه

 :تدريسية

الدرجة العلمية  :استاذ مساعد دكتور
عنوان العمل  :جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية  /فرع النظم السياسيه
هاتف العمل :
الهاتف النقال :
البريد إاللكتروني :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

العلوم السياسية

1997

الماجستير

جامعة بغداد

العلوم السياسية

2001

الدكتوراه

جامعة بغداد

العلوم السياسية

2008

أخرى

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي
الوظيفة

ت
1

مدرس مساعد

الجهة

الفترة من  -الى

كلية العلوم السياسية –جامعة بغداد 2007 -2002

2

مدرس

كلية العلوم السياسية –جامعة بغداد

2014-2008

3

استاذ مساعد دكتور

كلية العلوم السياسية –جامعة بغداد

----- -2014

4

مقرر فرع النظم السياسية
معاون العميد لشؤون الطلبة

كلية العلوم السياسية  -جامعة بغداد ----- - 2014
كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد _____2015

5
6

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

1

كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد

2005 -2002

2

كلية العلوم السياسية

جامعة النهرين

2010-2008

3

كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد

------ -2010

4
5
6
7
8

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

1

النظم السياسية والعالم الثالث

مادة الخليج العربي

2002

2

النظم السياسية والعالم الثالث

الوطن العربي

2007-2005

3

النظم السياسية والسياسات العامة

مبادئ االدارة العامة

2009

4

النظم السياسية والسياسات العامة

منهجية البحث العلمي

2009

5

النظم السياسية والسياسات العامة

علم السياسة

2010

6

النظم السياسية والسياسات العامة

عالقات عامة

2010

7

النظم السياسية والسياسات العامة

سياسيات تنموية

2010

8

النظم السياسية

احزاب سياسية

2018-2010

9

النظم السياسية

حقوق انسان

2013 / 2012

10

النظم السياسية

ثورات الربيع العربي ( طلبة ماجستير)

2012

11

النظم السياسية

ازمة الحكم في االنظمة السياسية العربية ( 2014

12

النظم السياسية

طلبة ماجستير )
التحوالت الجديده وازمة البناء السياسي

2016

13

النظم السياسية

في الدول العربية ( طلبة ماجستير )
الحراك السياسي واثره على االصالح في

2016

14

النظم السياسية

15

النظم السياسية

بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية
( طلبة الماجستير )
االحزاب السياسية ودورها في الحكم

2017

المحلي ( طلبة ماجستير )
العراق المعاصر

2017

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت
1

اسم األطروحة أو الرسالة
الرأي العام العراقي ودوره في الحياة السياسية بعد

القســـم
النظم السياسية

السنــة
2013

 ( 2003رسالة ماجستير )
2

انفصال جنوب السودان :دراسة في االبعاد الداخلية

النظم السياسية

2014

السياسيةماجستير )
اااللسياسية( رسالة
واالقليمية
3

الدولة الريعية واثرها في تطبيق الفيدرالية

النظم السياسية

2016

(العراق انموذجا ) ( اطروحة دكتوراه )
4

النظام الفدرالي األلماني ( رسالة ماجستير )

النظم السياسية

2017 - 2016

5

دراسةةةةةةة فةةةةةةي الواقةةةةةةع السياسةةةةةةي ل قليةةةةةةات المسةةةةةةلمة النظم السياسية

2017- 2016

جنةةةةةوب سةةةةةرق سةةةةةيا ( ميانمةةةةةار ,الفلبةةةةةين ) دراسةةةةةة

6

حالة ( رسالة ماجستير )
تةةةة ثير الصةةةةراع والتنةةةةافس بةةةةين االحةةةةزاب السياسةةةةية النظم السياسية

2018 - 2017

العراقيةةةةةةةةة علةةةةةةةةى اداء مجةةةةةةةةالس المحافظةةةةةةةةات بعةةةةةةةةد

7

عام  ( 2008رسالة ماجستير )
الحكومةةةةةةت األلكترونيةةةةةةة ودورهةةةةةةا فةةةةةةي تطةةةةةةوير اداء النظم السياسية
الحكومةةةةات المحليةةةةة ( المملكةةةةت األردنيةةةةة الهاسةةةةمية )
انموذجا ً ( رسالة ماجستير )

2018 - 2017

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
العنوان

ت

السنــة

مكان أنعقادها

نوع

2008

العراق -بغداد

بحث

2010

العراق  -بغداد

بحث

2010

العراق -بغداد

حضور/
( بحث

2009

العراق -بغداد

حضور

2009

العراق -بغداد

بوستر
حضور

2011

العراق -بغداد

بحث

2012

العراق  -بغداد

بحث

العراق -بغداد

ورقت بحثية
ورقت بحثية

1
2
3
4
5
6

العملية السياسية العراقية خمسنوات
مستقبل العراق السياسي
دور المرأة في بناء المجتمع والدولة" ""
الجامعة في خدمة المجتمع
القدس
تقويم العمل البرلماني

7
8

الالمركزية في العراق
ثقافة المعارضة في العراق

2013

9

تقويم النظام االنتخابي في العراق

2014

العراق -بغداد

 10دور الجامعات في اساعت ثقافة السالم

2014

العراق -بغداد

ورقت بحثية

 11رؤية مستقبلية لعملية االنتقال نحو الديموقراطية في

2015

العراق  -بغداد

ورقت بحثية

المشاركة

حضور)

العراق في ظل التطورات االخيرة

 12تمكين المرأه

2015

العراق -بغداد

ورقت بحثية

 13العالقات العراقية الخليجية

2015

العراق -بغداد

ورقت بحثية

 14اسكالية المساواة وتكافؤ الفرص في الدستور العراقي

2015

العراق -بغداد

ورقت بحثية

لعام 2005
 15دراسة في اسباب وطبيعة موجات الهجرة التي سهدها

2016

العراق  -بغداد

ورقت بحثية

المجتمع العراقي
 16مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق

2016

العراق  -بغداد

حضور

 17لمحة في اهم مؤلفات محمد حسنين هيكل

2016

العراق  -بغداد

ورقت بحثية

 18اساليب ومنهجية تدريس اللغة االنكليزية ( محاضرة )

2016

العراق بغداد

حضور

 19مؤتمر حوار بغداد

2017

العراق  -بغداد

مشاركت

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية
مناقشات رسائل ماجستير ،واطاريح دكتوراه

مناقشة رسائل جامعية

تقييم اطاريح ورسائل جامعية
تقييم بحوث للترقية العلمية
عضوة في اللجان المشكلة في فرع النظم

تقييم رسائل جامعية

السياسية  -:اللجنة العلمية ،ولجنة الدرسات
العليا ،ولجنة المناهج والمقررات الدراسية
،ولجنة استالل للماجستير

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
ت
1

2

محل النشر

أسم البحث

السنة
2013

االنتخابات البرلمانية البحرينية وأثرها في

مجلة كلية العلوم السياسية –

قيام االنتفاضة الشعبية

جامعة بغداد

االصالح في النظام السياسيي العراقي بعد

سكول العلوم السياسية –جامعة 2013

عام  (2003بحث مشترك )

السليمانية

3

الحراك السياسي في بلدان المنطقة العربية

مجلة قضايا دولية – كليةالعلوم 2014

(قراءة في العوامل الداخلية والمواقف

السياسية – جامعة النهرين

االقليمية والدولية )
4

العدالة االنتقالية في دولة جنوب افريقيا

مجلة دراسات دولية ,مركز

( بحث مشترك )

الدراسات الدولية

2015

واالستراتيجية
5

6

العدالة االنتقالية في العراق بعد العام 2003

المجلة السياسية والدولية  ,العلوم 2015

( بحث مشترك )

السياسية  /الجامعة المستنصرية

قراءة في اهم البرامج االنتخابية للقوى الفائزة مجلة العلوم السياسية

في االنتخابات العراقية لعام 2010

,2010ص312

( العدد )41/جامعة بغداد  /كلية
العلوم السياسية

7

دور الدبلوماسية العامت في دعم الدبلوماسية

مجلة دراسات سياسية

العراقية

واستراتيجية  ,بيت الحكمت

2016

(العدد )33بغداد  /كانون االول

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
✓

عضو هيئة استشارية لمجلة دراسات سياسية واستراتيجية  ،مجلة فصلية محكمة
تصدر عن قسم الدراسات السياسية واالستراتيجية في بيت الحكمة – بغداد ،للسنوات
2016، 2015

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
الموضوع

رقم وتاريخ الكتاب

ت

شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة فكككككي نكككككدوة فكككككرع الكككككنظم
السياسكككككككككية والعكككككككككالم الثالكككككككككث التكككككككككي عقكككككككككدت بتكككككككككاريخ
2004 / 12 / 28

2004 / 12 / 28

 .2شككككككروتقدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة للمشكككككاركه فكككككي المكككككؤتمر
السككككككككنو للكليككككككككة ( العمليككككككككة السايسككككككككية بعككككككككد خمككككككككس
سنوات مف التغيير )
 .3شكككككككر وتقككككككدير مككككككف رئككككككيس الجامعككككككه ( المشككككككاركه فككككككي
المككككككككؤتمر العلمككككككككي السككككككككنو لكليككككككككة العلككككككككوم السياسككككككككية
( العملية السياسية بعد خمس سنوات مف التغيير )
 .4امكككككر ادار مكككككنح قكككككدم لمكككككدة شكككككهر واحكككككد للحصكككككول علكككككى
كتاب شكر وتقدير مف السيد رئيس الجامعه
 .5مككككنح قككككدم مككككف قبككككل معككككالي وايككككر التعلككككيم العككككالي والبحككككث
العلمككككككككي للجهككككككككود المتميككككككككزة فككككككككي المككككككككؤتمر السككككككككنو
الموسككككككككوم ( تعزيككككككككز االداك البرلمككككككككاني والحكككككككككومي فككككككككي
العراق )
 .6امككككر جككككامعي مككككنح قككككدم لمككككدة شككككهر واحككككد للحصككككول علككككى
شكككككككر وتقككككككدير مككككككف قبككككككل معككككككالي وايككككككر التعلككككككيم العككككككالي
والبحث العلمي
 .7امككككر ادار شككككككر وتقككككدير مكككككف عمكككككادة الكليككككة لمكككككدة شكككككهر
واحكككككد للحصكككككول علكككككى شككككككر وتقكككككدير مكككككف معكككككالي وايكككككر
التعليم العالي والبحث العلمي
 .8شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة للحصكككككول علكككككى شككككككر
وتقدير مف واير الدولة لشؤون المحافظات
 .9شكككككككر وتقككككككدير مككككككف وايككككككر الدولككككككة لشككككككؤون المحافظككككككات
للجهود في اغناك مؤتمر الآلمركزية في العراق
 .10شكككككككر وتقككككككدير مككككككف عمككككككادة الكليككككككة بمناسككككككبة المشككككككاركه
فككككككي المككككككؤتمر السككككككنو الموسككككككوم ( الخيككككككار الككككككديمقراطي
 :ضرورة سياسية ووطنية للعراق )
 .11شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة للجهكككككود المبذولكككككة فكككككي
انجكككككككاا عمكككككككل مقررريكككككككة الفكككككككروع العلميكككككككة فكككككككي الكليكككككككة
وااللتزام بالدوام الرسمي

2008 / 5 / 12

.1

 .12امكككككر جكككككامعي ( مكككككنح قكككككدم ) لمكككككدة شكككككهر للحصكككككول علكككككى
كتكككككاب شككككككر وتقكككككدير مكككككف معكككككالي وايكككككر التعلكككككيم العكككككالي
والبحث العلمي .

2008 / 5 / 26
2008 / 6 / 5
2011 / 10 / 5

2011 / 10 / 26
2011 / 11 / 3
2012 / 4 / 11
2012 / 3 / 13
2013 / 4 / 30
2013 / 12 / 31

2013 / 12 / 26

.13

امكككككر ادار شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة مكككككنح قكككككدم
لمككككككدة شككككككهر للحصككككككول علككككككى كتككككككاب شكككككككر وتقككككككدير مككككككف
معالي واير التعليم العالي والبحث العلمي
شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة للجهكككككود المبذولكككككة فكككككي
مقررية فرع النظم السياسية
شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة للجهكككككود المبذولكككككه فكككككي
اعداد الندوة الفصلية الثانية لفرع النظم السياسية
امككككككككككر ادار شكككككككككككر وتقككككككككككدير مككككككككككف عمككككككككككادة الكليككككككككككة
( مكككككنح قكككككدم ) لمكككككدة شكككككهر واحكككككد للحصكككككول علكككككى كتكككككاب
شككككككر وتقكككككدير مكككككف معكككككالي وايكككككر التعلكككككيم العكككككالي والبحكككككث
العلمي
شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة للجهكككككود المبذولكككككة مكككككف
قبل السادة التدريسييف في االمتحان التنافسي
شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة للمسكككككاهمة فكككككي اللجكككككان
االمتحانيككككككة المشككككككرفه علككككككى امتحانككككككات المرحلككككككة االولككككككى
 الثانية  -الثالثة  -الرابعة )شكككككر وتقككككدير مككككف جامعككككة بغككككداد  /مكتككككب مسككككاعد رئككككيس
الجامعككككككككة للشككككككككؤون العلميككككككككة ( المشككككككككاركه فككككككككي حفككككككككل
تخرج طلبة )
شكككككككر وتقككككككدير مككككككف عمككككككادة الكليككككككة للمسككككككاهمةفي حفككككككل
التخرج الجامعي للعام الدراسي 2015 / 2014
شككككك ر وتقككككدير مككككف عمككككادة الكليككككة فككككي القككككاك نككككدوة بعنككككوان
( المرأة والسالم واالمف )

.22

شككككككر وتقكككككدير مكككككف جامعكككككة الكككككدفاع للدراسكككككات العسككككككرية
 /كلية الدفاع الوطني
شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة /شكككككعبة ادارة المكككككوارد
البشكككككككككككرية للجهكككككككككككود المبذولككككككككككك ة فكككككككككككي اداك االعمكككككككككككال
والواجبات
شككككككككر وتقكككككككدير مكككككككف جامعكككككككة بغكككككككداد  /االمانكككككككه العامكككككككه
للمكتبككككككة المركزيككككككة تقككككككدير وتثمككككككيف فككككككي انجككككككا الجلسككككككة
الحواريككككككككة المقامككككككككه علككككككككى قاعككككككككة مركككككككككز المعلومككككككككات
المكتبة المركزية
شكككككككر وتقككككككدير مككككككف عمككككككادة الكليككككككة للككككككدور الفعككككككال فككككككي
ادارة ومتابعكككككككة العمليكككككككة االمتحانيكككككككة للدراسكككككككات االوليكككككككة
( الصكككككككككككككككباحية والمسكككككككككككككككائية ) للعكككككككككككككككام الدراسكككككككككككككككي
2016 / 2015

.14
.15
.16

.17
.18
.19
.20
.21

.23
.24

.25

 .26شككككككككر وتقكككككككدير مكككككككف عمكككككككادة الكليكككككككة فكككككككي اداك االعمكككككككال
والواجبكككككات المكلفكككككه بهكككككا فكككككي االمتحكككككان التنافسكككككي لطلبكككككة
الدراسكككككككككككككككككككككات العليا(الماجسكككككككككككككككككككككتير والكككككككككككككككككككككدكتوراه)
للعام الدراسي 2017 / 2016

2014 / 1 / 2
2014 / 9 / 7
2014 / 3 / 15
2014 / 3 / 4

2015 / 8 / 19
2015 / 6 / 29
 / 8 / 6ع 854 /
2015 / 10 / 15
2015 / 4 / 19
2016 / 1 / 14
2016 / 4 / 6
2016 / 4 / 13

2016 / 6 / 30

2016 / 8 / 4

.27

.28

.29

.30
.31

شككككككككر وتقكككككككدير مكككككككف جامعكككككككة بغكككككككداد  /قسكككككككم الشكككككككؤون
االداريككككككة لحصككككككول جامعككككككة بغككككككداد علككككككى مراتككككككب متقدمككككككه
ضكككككككككمف افضكككككككككل  (50جامعكككككككككة عربيكككككككككة ) علكككككككككى وفككككككككك
تصنيف (  ) QSلعام 2016
شكككككككر وتقككككككدير مككككككف مكتككككككب رئككككككيس الككككككواراك المتضككككككمف
حصكككككول الجامعككككككه علككككككى مراتككككككب متقدمككككككه (ضككككككمف افضككككككل
 50جامعككككككة عربيككككككة ) علككككككى وفكككككك تصككككككنيف (  ) QSلعككككككام
2016
شكككككككككككر وتقكككككككككككدير مككككككككككف كليكككككككككككة العلككككككككككوم السياسكككككككككككية /
عمككككككككادة الكليككككككككة  /شككككككككعبة المككككككككوارد البشككككككككرية للجهككككككككود
المبذولكككككككككة فكككككككككي االعكككككككككداد والتحضيروالمشكككككككككاركه لحفكككككككككل
تخكككككككرج الكككككككدورة (  ) 59المقامكككككككه فكككككككي جامعكككككككة بغكككككككداد /
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
شكككككككر وتقككككككدير مككككككف عمككككككادة الكليككككككة للمشككككككاركة لمقابلككككككة
طلبة الدراسات العليا ( الدكتوراه )
شككككككر وتقكككككدير مكككككف عمكككككادة الكليكككككة للجهكككككود المبذولكككككة فكككككي
اداك المهام والواجبات المكلفه بها

 .32شكككككككككككر وتقككككككككككدير مككككككككككف /كليككككككككككة العلككككككككككوم السياسككككككككككية /
عمككككككادة الكليككككككة  /شككككككعبة ادارة المككككككوارد البشككككككرية للجهككككككود
المبذولككككككة فككككككي سككككككرعه انجككككككاا االمككككككر الجككككككامعي لخريجككككككي
كليتنا للعام الدراسي 2017 / 2016
 .33شكككككككر وتقككككككد ير مككككككف االمانككككككه العامككككككه لمجلككككككس النككككككواب /
الدائرة االدارية
 .34شكككككككككككر وتقكككككككككككدير مككككككككككف كليكككككككككككة العلككككككككككوم السياسكككككككككككية /
عمككككككادة الكليككككككة  /شككككككعبة ادارة المككككككوارد البشككككككرية للجهككككككود
المبذولككككككة فككككككي اداك االعمككككككال والواجبككككككات المكلفككككككيف بهككككككا
طيلة فترة االمتحانات النهائية
 .35شكككككر وتقكككككدير مكككككف كليكككككة العلككككوم السياسكككككية عمكككككادة الكليكككككة
 /مكتككككككككب السككككككككيد العميككككككككد للجهككككككككود المبذولككككككككة فككككككككي اداك
االعمككككككال والواجبككككككات المكلفككككككيف بهككككككا فككككككي لجنككككككة االرشككككككاد
التربو

2016 / 10 / 23

(م.ر .و) 10262/ 69/.

2016 / 12 / 8

2016 / 1 / 25
2017 / 5 / 2
2017 / 9 / 17

2017/4/13
2017 / 7 / 2

2017 / 12 / 13

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
1

أسم الكتاب
االصالح السياسيي في دول مجلس التعاون الخليجي ..بين المحفزات
والمعوقات

2
3
4
5
6

ثاني عشر :اللغــات .
✓ العربية /اللغة االم
✓ االنكليزية /جيدة

سنة النشر
2011

