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 السيرة الذاتية

 ابتسام حاتم علوان عباس  :االسم الرباعي 

 0226\0\02 تاريخ التعيين :

 مساعد أستاذاللقب العلمً : 

 دكتوراه التحصيل الدراسي :

 0222-1111بكالورٌوس علوم سٌاسٌة  -

-0221سٌاسات العامة قسم النظم السٌاسٌة وال –ماجستٌر علوم سٌاسٌة  -

0220 

  0222قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة  –دكتوراة علوم سٌاسٌة  -

 علوم سٌاسٌة االختصاص العام :

 نظم سٌاسٌة والسٌاسات العامة االختصاص الدقيق :

 التعلٌم العالً انموذجا( –عنوان رسالة الماجستٌر )السٌاسة التعلٌمٌة فً العراق 

 التعددٌة الحزبٌة والوحدة الوطنٌة فً الوطن العربً(كتوراة )عنوان اطروحة الد

  -الوطائف التي شغلتها :

 وزارة الدفاع . –رئٌس باحثٌن فً المدٌرٌة العامة لنهج الدفاع والمتطلبات  -1

 التدرٌسٌٌن . –الشؤون االدارٌة  –تدرٌسٌة فً رئاسة الجامعة المستنصرٌة  -0

 ة المستنصرٌة الجامع –تدرٌسٌة فً كلٌة العلوم السٌاسٌة  -3

 مقررة قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة .  -4

 التشكرات :

وزٌر التعلٌم العالً والبحث حصلت على عدد من كتب الشكر من قبل السٌد 

 رئٌس الجامعة والسٌد عمٌد الكلٌة المحترمٌن .العلمً والسٌد 

 النشاطات العلمية :

للجان التحضٌرٌة والمساهمة فً فً ا كعضوهالمشاركة فً مؤتمرات الكلٌة  -1

 المؤتمر كباحثة .

فً البحث الموسوم  0211المشاركة فً مؤتمر جامعة القادسٌة فً نٌسان  -0

 )دوافع التحول الدٌمقراطً فً الوطن العربً( .
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المشاركة فً الندوات التً تعقدها الكلٌة وكذلك الندوات التً تعقدها  -3

 مؤسسات المجتمع المدنً .

واالشراف على عدد من الماجستٌر للعدٌد من رسائل شة عضو لجنة مناق -4

 الدراسات العلٌا .طلبه 

تدرٌس مادة األحزاب السٌاسٌة لطلبة الدراسات العلٌا فً قسم النظم السٌاسٌة  -5

 . والسٌاسات العامة

 النشاطات االخرى :

االستالل المشاركة فً العدٌد من لجان االستالل للترقٌات العلمٌة و

فً اللجان االمتحانٌة وترأس بعض اللجان  كعضوهكذلك المشاركة االلكترونً و

 االمتحانٌة .

 الدورات :

 دورة طرائق التدرٌس فً الجامعة المستنصرٌة . -1

 دورة حقوق االنسان بالتعاون مع وزارة حقوق االنسان . -0

 دورة اساسٌة فً مبادىء الحاسبة االلكترونٌة . -3

 العلمٌة .دورة الحاسوب االساسٌة الغراض الترقٌة  -4

 . IC3حصولً على شهادة دولٌة فً  -5

( التً turnitinالمشاركة فً دورة االستالل االلكترونً للبرنامج ) -6

 اقٌمت فً الكلٌة .

 -البحوث المنجزة :

 ور التعلٌم فً التنشئة السٌاسٌة .د -1

 الدٌمقراطٌة والدٌمقراطٌة التوافقٌة )دراسة مقارنة( . -0

 لبنان . الدٌمقراطٌة التوافقٌة فًمستقبل  -3

 

 و المقبولة للنشر :البحوث المنشورة ا

 التخطٌط للتعلٌم الجامعً فً العراق ، منشور .  آلٌات -1

حدود الدٌمقراطٌة )نظرة فً عالقة الدٌن والسلطة السٌاسٌة( ، بحث  -0

 مشترك منشور .

التغٌٌر الدٌمقراطً فً العراق المعوقات والمتطلبات ، بحث مشترك ،  -3

 منشور .
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اسٌة العامة فً )اسرائٌل( ، سً والقوى الفاعلة فً صنع السٌالنظام السٌا -4

 .منشور

العسكري والمفهوم السٌاسً واثرها على توازن  األصلبٌن  اإلستراتٌجٌة -5

 . الدولً ، بحث مشترك ، منشورالقوى 

 ك الستبعاد االجتماعً والعنف دالالت ومفهوم.بحث مشترا -6

 .مقبول للنشر.د الدٌمقراطٌةوحدوالعربٌة  األنظمةاالستبداد السٌاسً فً  -7

 منشورواقع المجتمع المدنً فً الوطن العربً. -2

 .بحث منشور0223القومً العراقً بعد عام  لألمنالشاملة  اإلستراتٌجٌة -1

 


