
 السيرة الذاتية
 

 األستاذة الدكتورة اسراء شريف جيجان الكعود

 عموم سياسيةاالختصاص العام : 
 العالقات الدولية االختصاص الدقيق :

 حاصمة عمى شهادة الدكتوراه فمسفة في العموم السياسية  -
 .1002من كمية العموم السياسية / جامعة بغداد عام    
 .1025عام  professorحاصمة عمى رتبة أستاذ  -
 dr.israashareef@gmail.com البريد األلكتروني : -
 (.1متزوجة / عدد األوالد ) الحالة االجتماعية : -
 2/5/2968 –األنبار  محل وتاريخ الوالدة : -
َ  في جامعة بغداد لمدراسات األولية والدراسات 10) تجاوزت خدمة في التدريس الجامعي - ( عامًا

 ماجستير والدكتوراه(.العميا )مرحمة ال
 ( رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه.25) أكثر من أشرفت عمى -
الجامعية لطمبة الماجستير والدكتواره  حشاركت كعضو أو رئيس لجنة مناقشة لمرسائل واألطاري -

 ( مناقشة لحين إعداد هذه السيرة الذاتية.60وقد تجاوزت )
مرات العممية لمجامعات والكميات واألقسام المتناظرة في المشاركة في العديد من الندوات والمؤت -

 العممية التي أقيمت في جامعات الدول العربية.العراق وفي المؤتمرات 
 التربوي الخاصة بأساتذة الجامعات. التأهيل حاصمة عمى شهادة -
 شاركت في العديد من دورات الكفاءة بالحاسوب. -
 المغة االنكميزية.ب التدريس تجيد -
 

 النتاجات العممية :
 الكتب والمؤلفات العممية : -أ
 (.UNSCOMلجنة األمم المتحدة الخاصة بنزع أسمحة التدمير الشامل العراقية ) -2
 (.2995 – 2981النظام السياسي في لبنان ) -1
 الهند ومستقبل عالقاتها الدولية. -3
 قارنة(.ثقافة التنوع بين المرتكزات والمؤثرات )دراسة تحميمية م -4
قضايا دولية معاصرة )دراسات سياسية في نظريات السياسة الخارجية والتباينات الدولية  -5

 وعقبات التنظيم الدولي(.



 المختصر في تاريخ أوربا في عصر النهضة. -6
 .1024أضواء دولية عمى شؤون الشرق األوسط، عمان األردن /  -7
 لبنان من االجتياح االسرائيمي لبيروت إلى ما بعد اتفاق الطائف. -8
السياسة الخارجية لمقوى الدولية الفاعمة في المنطقة العربية بعد الربيع العربي )الواليات المتحدة  -9

يران( إنموذجًا.  وا 
 

 شورة في المجالت العممية األكاديمية :نالبحوث العممية الم -ب
لمبيئة الداخمية والخارجية وانعكاساتها العممية والنفسية عمى عممية صنع  األثر الموضوعي -2

 القرار السياسي.
 الدور المؤثر لموبي االسرائيمي في الواليات المتحدة األمريكية. -1
 سياسة القوى العظمى تجاه لبنان في ظل التنافس الدولي. -3
 السياسية الخارجية الهندية. في دور المعارضة -4
 تسمح النووي االسرائيمي وأثره في منطقة الشرق األوسط.ال -5
 الوجود الفمسطيني في لبنان وانعكاسات األزمة الفسمطينية عمى الوضع السياسي المبناني. -6
 إشكاليات منظمة األمم المتحدة وكيفية إصالحها. -7
 االقناع واالكراه في العالقات الدولية. -8
 منطقة الشرق األوسط. االستراتيجية االمريكية حيال -9

نظرية المجال الحيوي دراسة في األبعاد الجيوسياسية واألهداف والوسائل )الواليات المتحدة  -20
 األمريكية( إنموذجًا.

الموقف اإلقميمي من البرنامج النووي اإليراني، مجمة االقتصاد والعموم السياسة / جامعة  -22
 القاهرة.

 ة حيال دول الخميج العربي )آفاق مستقبمية(.السياسة الخارجية اإليراني -21
 في الشرق األوسط. السياسية الموقفان التركي واإليراني من التحوالت -23
 األبعاد الدولية ألزمة البوسنة والهرسك. -24
 
 

 


