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   السيرة الذاتية

 حنان فالح حسن غالب : رباعيالاالسم 

 علوم سياسية   دكتوراه  الحاصلة عليها :الشهادة 

 العالقات الدولية والسياسة الخارجية    : االختصاص

 د.   م. اللقب العلمي :

من الجامعة المستنصرية كلية  تم الحصول على شهادة البكالوريوس بالعلوم السياسية    -
السياسية )  األمربموجب    العلوم  المرقم  في  21015الجامعي  وبتسلسل   4/9/2011( 

 ( . امتيازعلى الدفعة بتقدير ) األولى

 األمر  بموجب  2012في عام  تم التعيين في الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياسية    -
( 18759الجامعي المرقم ) واألمر،   3/6/2012في  4/2/13736المرقم  ق /وزاري ال

 .   األوائلوالخاص بتعيين  18/6/2012في 

تم الحصول على شهادة الماجستير بالعلوم السياسية قسم العالقات الدولية والسياسة    -
وبتسلسل األولى     2/4/2017  ي  ( ف1261الجامعي المرقم )  األمربموجب  الخارجية  

 .  على الدفعة

من كلية العلوم السياسية/ الجامعة    ٢٧/٥/٢٠٢١  في  الدكتوراه وتم الحصول على شهادة  
 القسم  علىوبتسلسل االولئ المستنصرية 

   -مهام العمل :التدريس و 



1 

المرحلة   -1 طالب  الجامعة    األولىتدريس  السياسية  العلوم  كلية  المسائية  الدراسة 
 علم السياسة(.   إلىمادة )المدخل المستنصرية 

 والصباحية مادة )البحوث السياسية(  تدريس المرحلة الرابعة للدراسة المسائية  -2

المرقم    اإلداري   األمربموجب    الدراسة الصباحية  على طلبة المرحلة الرابعة  اإلشراف   -2
 .21/11/2017في  2230/م.ش.ع

 للمجلة السياسية والدولية الجامعة المستنصرية . ةااللكتروني ةالمحرر  -3

في وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة في كلية العلوم السياسية بموجب   تكليف للعمل  -4
 . 15/11/2017في  2174المرقم / ش.أ/ اإلداري  األمر

بموجب األمر    بواقع ثالث طالب  اإلشراف على طلبة المرحلة الرابعة الدراسة المسائية  -5
 .7/1/2018في   71/أ  اإلداري المرقم ش.

 كتب الشكر والتقدير :

، تقديرًا وتثمينًا للجهود المبذولة عميد كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية   -1
المرقم   اإلداري   األمرفي إعداد الحسابات والموازين الختامية في الكلية ، بموجب  

 . 4/2/2013( في 226)
بموجب   -2 المستنصرية  الجامعة  السياسية  العلوم  كلية  المرقم    اإلداري   األمر عميد 

 . 2013/ 9/6ي ( ف1001)
بموجب  ر  -3 المستنصرية  الجامعة  )  األمرئيس  المرقم  في  11308الجامعي   )

17/4/2014. 



1 

بموجب   -4 المستنصرية  الجامعة  )  األمررئيس  المرقم  في  (  25275الجامعي 
9/11/2016 . 

المرقم   -5 اإلداري  األمر  بموجب  المستنصرية  الجامعة  السياسية  العلوم  كلية  عميد 
 . 2017 /17/1( في 141)ش.أ

المرقم  -6 اإلداري  األمر  بموجب  المستنصرية  الجامعة  السياسية  العلوم  كلية    عميد 
 . 2017 /4/7( في 1264)ش.أ 

المرقم   -7 االداري  االمر  بموجب  المستنصرية  الجامعة  السياسية  العلوم  كلية  عميد 
 .  28/2/2018في  664ش.أ/ 

االد -8 االمر  بموجب  المستنصرية  الجامعة  السياسية  العلوم  كلية  المرقم  عميد  اري 
 . 19/4/2018في  1163ش.أ/ 

المرقم   -9 االداري  االمر  بموجب  المستنصرية  الجامعة  السياسية  العلوم  كلية  عميد 
 . 30/4/2018في  1278ش.أ/ 

 

 البحوث والمقاالت :

في نشرة الحدث الصادرة عن كلية مقالة بعنوان )العراق ما بعد تحريره من داعش(      -1
 .  2017الجامعة المستنصرية العدد الثاني في  –العلوم السياسية 

العدد    -2 المستنصرية  الجامعة  والدولية(  السياسية  )المجلة  في  منشور   36-35بحث 
 بعنوان )جامعة الدول العربية بين الواقع والطموح(. 



1 

الهندية   –بحث منشور في )مجلة آداب المستنصرية( بعنوان ) العالقات االمريكية    -3
 بعد الحرب الباردة(. 

قبول نشر في )المجلة السياسية والدولية( البحث الموسوم) السياسة االمريكية تجاه   -4
 . نية لرئيس الواليات المتحدة االمريكية باراك أوباما(الوالية الثا 2016-2010العراق 

 اليابانية(  –)العالقات الروسية الموسوم ب   في البصرة بحث منشور   -5

مجلة قضايا سياسية في منشور في مجلة جامعة النهرين كلية العلوم السياسية  بحث -٦
الواليات المتحدة االمريكية حيال الصين   )استراتيجية  بعنوان    ٢٠٢٠( في عام  ٦٣)العدد  

 أيلول(   ١١بعد أحداث 

 - تمرات:ؤ شهادات المشاركة في الم

العلمي  الجامعة المستنصرية في مؤتمرها   –شهادة مشاركة من كلية العلوم السياسية  -1
 . 18/1/2018العاشر المقام في السنوي 

 : الدورات وورش العمل 

دورة التأهيل التربوي التي أقامت في الجامعة المستنصرية كلية التربية للمدة من   -1
)أمتياز( بموجب بنجاح بدرجة  ، وتم اجتياز الدورة    5/3/2017الى    19/2/2017

 . 7/3/2017( في 68الكتاب المرقم )
رئاسة الجامعة المستنصرية في    أقيمتالتي  للتدريسيين    -اللغة العربيةدورة سالمة   -2

للمدة  ق المستمر  التعليم  بتقدير   27/4/2017-23سم  بنجاح  الدورة  اجتياز  وتم 
 .  2017/ 2/5( في 1265)امتياز(  بموجب الكتاب المرقم )



1 

التسجيل ضمن   -3 عمل  الجودة    ORCIDورشة  شعبة ضمان  أقامتها  بكلية  التي 
الجودة   ضمان  قسم  مع  بالتعاون  المستنصرية  الجامعة  السياسية  واألداء  العلوم 

المستنصرية   الجامعة  في  المرقم ض.ج الجامعي  الكتاب  في  1280)  بموجب   )
6/7/2017 . 

( المقامة في كلية العلوم  ORCIDالمشاركة في الدورة التدريبية حول تفعيل موقع ) -4
، بموجب الكتاب   1/11/2017المستنصرية في يوم االربعاء  الجامعة    –السياسية  

 .12/11/2017في  2149المرقم )ض.ج/ 
تفعيل   -5 حول  التدريبية  الدورة  في  األكاديمي  المشاركة  كلية البروفايل  في  المقامة 

، بموجب   1/11/2017الجامعة المستنصرية في يوم االربعاء    –العلوم السياسية  
 .12/11/2017في  2148الكتاب المرقم )ض.ج/ 

الشوون العلمية قسم    –الجامعة المستنصرية    المشاركة في ورشة العمل المقامة في  -6
حول ) رصانة مجالتنا العلمية وسبل     م  5/4/2017الموافق    في يوم االربعاء

 .6/12/2017( في 31660بموجب الكتاب المرقم )االرتقاء بها( 
التي عقدها مدير قسم ضمان الجودة في كلية  -7 العمل  شهادة مشاركة في ورشة 

الموافق   الثالثاء  يوم  السياسية  بعنوان   27/2/2018العلوم  كانت  والتي 
(challenges and Tricks of Publishing 

Brainstorming)                                              

 اللجان : 



1 

مالك  عضو    -1 وتدقيق  بمتابعة  الخاصة  الجامعة    كليةاللجنة  السياسية  العلوم 
بصفة    15/8/2013( في  1395المرقم ش.أ)  اإلداري   األمرالمستنصرية بموجب  

 .عضو
العلوم السياسية  عضو    -2 الجامعة المستنصرية  لجنة جمالية الكلية الخاصة بكلية 

 . 29/1/2014( في 168المرقم ش.أ) اإلداري  األمربموجب 
لجنة المراقبة الخاصة باالمتحانات النهائية للمراحل الدراسية كافة الدراسة  عضو    -3

)الصباحية والمسائية ( بكلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية للعام الدراسي 
 .  8/5/2017( في 916المرقم ش.أ)  اإلداري  األمربموجب  2016-2017

للمؤتمر  عضو    -4 التحضيرية  السياسيةاللجنة  العلوم  لكلية  الجامعة   -السنوي 
 . 12/12/2017 في 2361ش.أ/  المستنصرية  بموجب االمر االداري المرقم

عضو لجنة رسم السياسات العامة والخطة اإلستراتيجية في كلية العلوم السياسية  -5
 .26/12/2017في  2466المستنصرية بموجب األمر االدراي المرقم )ش.أ/ 

في كلية العلوم السياسية   2017لموجودات الثابتة للسنة المالية  رئيسة لجنة جرد ا -6
بموجب  االجامعة   ش.أ/  اإلداري   األمرلمستنصرية  في   2483المرقم 

27/12/2017 . 
يوم   -7 للخريجين  المستنصرية  الجامعة  في  المعقودة  الوظائف  لجنة معرض  عضو 

الموافق   االم  24/4/2018االثنين  ش.أ/  بموجب  المرقم  االداري  في    1148ر 
18/4/2018. 

 


