
السیره الذاتیھ

جیجانشریفاسراء: ـم ـــــــــاالســ

١/٥/١٩٦٨:تاریخ المیـالد 

متزوجة:الحالة الزوجیة 

٢:عـــــدد األوالد  

مسلمة:الدیـــــــــــانة

علوم سیاسیة:  صــالتـخـص

تدریسیة:   ھ ــــــالوظیف

ستاذ مساعدا:الدرجة العلمیة 

.جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات : عنوان العمل

:        العمل   ھاتف

٠٧٩٠١٥٠١٥٩٨:  الھاتف النقال

:البرید إاللكتروني 

.المؤھالت العلمیة : ًأوال 

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

١/٦/١٩٩٢سياسيةكلية العلوم البغدادبكالوريوس
٣٠/٥/١٩٩٦كلية العلوم السياسيةبغدادالماجستير
١/٤/٢٠٠١كلية العلوم السياسيةبغدادالدكتوراه
---أخرى



.التدرج الوظیفي : ًثانیا 

.التدریس الجامعي : ًثالثا 

الى- من الفترة  الجامعة)الكلیة/ المعھد (الجھةت

ولحد االن–١٩٩٦جامعة بغدادكلية التربية للبنات1
2

3

4

5

6

7

٨

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

١

٢

٣

٤

٥

٦



.المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا: ًرابعا 

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
٢٠٠٤-١٩٩٦تاريخ الوطن العربيالتاريخ١
ولحد االن–٢٠٠٤التاريخ االوربي في عصر النهضةالتاريخ٢
٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

:التي أشرف علیھا) االطاریح ، الرسائل ( : ًخامسا

السنــةمـــالقسرسالةالاألطروحة  أو اسمت

٢٠٠٨التاريخ)١٩٦٧-١٩٤٨(البريطانية –العالقات اليمنية ١
٢٠٠٩التاريخ)دراسة تاريخية(االمير بشير الشهابي ودوره في ادارة جبل لبنان٢
٣

٤

٥

٦

٧



.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : ًسادسا

السنــالعنوان ت

ة 

نوع المشاركة مكان أنعقادھا

بوستر / بحث ( 

)حضور

٢٠٠يالعراق ودوره االقليم1

٨

بحوث/ علمية جامعة النهرين/ كلية العلوم السياسية 
٢٠٠الوطن العربي في ظل االحادية القطبية2

٨

بحوث/ علمية سوريا/ جامعة تشرين 
٢٠٠االفاق المستقبلية للمرأة العراقية3

٩

لجنة تحضيرية ورئاسة الجلسةوحدة بحوث المرأة/ كلية التربية للبنات 

٢٠٠العراقية عبر العصورالمرأة 4

٩

مشاركة بحث/ علمية قسم التاريخ/ كلية التربية للبنات 
٢٠١المرأة العراقية تاريخ ومعرفة5

٠

بحث ولجنة / علمية وحدة بحوث المرأة/ كلية التربية للبنات 

تحصيرية
6
7

. االخرى األنشطة العلمیة : سابعا 

خارج الكلیةداخل الكلیة

ضو فاعل في وحدة بحوث المرأةع

أو تطویر المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع : ثامنا

.التعلیم

السنةمحل النشرأسم البحثت

٢٠١٠مجلة كلية التربية للبناتالوجود الفلسطيني في لبنان واثره على االزمة اللبنانية١
٢٠١٠مجلة دراسات دوليةالنووي واثره على الشرق االوسطالتسلح االسرائيلي ٢
٢٠١٠كتابالدول العربيةوعالقاتها المستقبلية معالهند ٣
٤



.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا





.كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر: ًعاشرا

كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة ت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

٢٠٠٨مكتبة كلية التربية للبناتشكر) ٢(١
٢٠٠٩عميد كلية التربية للبناتشكر) ١(٢
٢٠١٠السيد وزير التعليم العالي والبحث العلميقدم وظيفي) ١(٣
٤
٥

.الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت

٢٠٠٩المم المتحدة الخاصة بنزع اسلحة التدمير الشامل العراقيةلجنة ا١
٢٠١٠)١٩٩٥- ١٩٨٢(النظام السياسي في لبنان ٢
٢٠١٠الهند وعالقاتها المستقبلية مع الدول العربية٣
٤

٥

٦

.اللغــات :ثاني عشر 

 اجادة اللغة االنكليزية.







CD یتم تسلیم نسخة على  : ة ملحوظ


