
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 ابتهال محمد رضا داود سلمان :  ـم ـــــــــاالســ

  1975 : تاريخ الميـالد 

  غير متزوجة  الحالة الزوجية :

 /              دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 الدراسات االشتراكية :    صــالتـخـص

    / كلية الزراعة / جامعة بغداد  لعلوم االساسيةشعبة اتدريسية في  :     ةالوظيف

           مساعد أستاذ الدرجة العلمية :

 / كلية الزراعة / جامعة بغداد  شعبة العلوم االساسية:    عنوان العمل

   /العمل   :         هاتف

  /    :       الهاتف النقال

 ibtihal.mohammed@coagri.uobaghdad.edu.iq / : كترونيااللالبريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1997-1996 الجامعة  –كلية التربية االساسية    المستنصرية

المعهد العالي للدراسات السياسية  الجامعة المستنصرية الماجستير

 والدولية

2001 

 هالدكتورا

 

المعهد العالي للدراسات السياسية  يةالجامعة المستنصر

 والدولية

2006 

 - - - أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 _ ولحد اآلن2006 بغداد كلية الزراعة 1

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ةادـــــالم مـــالقس ت

 _ولحد اآلن 2006 الحرية والديمقراطية جميع اقسام كلية الزراعة 1

 _ولحد اآلن2006 حقوق االنسان جميع اقسام كلية الزراعة 2

  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  هاأنعقاد مكان ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

  القاء بحث معهد الوطني لحقوق اإلنسانال 2011 مؤتمر علمي 1

ندوة جودة المناهج  2

وتوصيفها ضمن المعايير 

 العالمية

 /جامعة بغدادكلية التربية الرياضية للبنات 2012
 مشاركة

ندوة اخالقيات البحث  3

 العلمي

 لرياضية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ا 2012
 مشاركة

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 /جامعة بغدادمركز التطوير والتعليم المستمر /دكتوراهمدرس 1

 

2006 

 2015-2006 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس/دكتوراهتدريسية /  2

 _ولحد اآلن 2015 كلية الزراعة / جامعة بغداد دكتوراهاستاذ مساعد/ تدريسية /  3



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو في لجان علمية ثقافية
دورة طرائق تدريس في مركز التطوير والتعليم 

 2008المستمر، جامعة بغداد 

جامعة بغداد سنة  –دورة أكسل المقامة في كلية الزراعة 

2015 

الت الزائفة واثرها في المستوى العلمي دورة )المج

لالبحاث( والمقامة في مركز التعليم المستمر /جامعة 

 1/11/2016بغداد بتأريخ 

 –دورة استخدام البريد االلكتروني في كلية الزراعة 

 2016جامعة بغداد سنة 
 نشر بحوث في مجالت محلية

 / دراسيةحلقات اقامة 

ي ايجاد المراجع العلمية في دورة استخدام محرك البحث ف

 .2016جامعة بغداد سنة  -كلية الزراعة
/ 

 / 

 / 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 

 مشكلة المياه في الوطن العربي )تركيا وسوريا والعراق(.

، 38ية، العدد مجلة دراسات دول

جامعة  /مركز دراسات دولية

 بغداد

2008 

2 

 المالية والنقدية الدولية العولمة والمؤسسات

 

المجلة السياسية والدولية، كلية 

العلوم السياسية، الجامعة 

 المستنصرية

2009 

3 
تقويم كفاءة اداء شركة الفلوجة في انتاج المواد االنشائية )قطاع 

 مختلط( ، قبول نشر

 

 2009 ة المعارف الجامعةكلي

 حقوق االنسان والتنمية البشرية )حالة العراق( 4
 

مجلة قضايا سياسية، العددان 

، كلية العلوم السياسية، 21/22

 جامعة النهرين

2010 

الفساد اإلداري وأثاره السياسية واالقتصادية مع اشارة خاصة إلى  .5

 تجربة العراق في الفساد، 

، 48لعدد مجلة دراسات دولية، ا

مركز دراسات دولية، جامعة 

 بغداد

2011 

6 

 حقوق اإلنسان في التعليم العالي )الواقع والطموح(، قبول نشر 

المؤتمر العلمي الثاني للمعهد 

 الوطني لحقوق اإلنسان.

2011 

7 

 النفط العراقي واالحتالل االمريكي، 

المجلة السياسية والدولية، العدد 

ة، ، كلية العلوم السياسي23

 الجامعة المستنصرية

2013 



 

 

 

 

 

 

 

، 34مجلة قضايا سياسية، العدد  البرنامج النووي االيراني والعقوبات االقتصادية 8

كلية العلوم السياسية، جامعة 

 النهرين

2013 

، كلية 8مجلة الدنانير، العدد  واآلفاق المستقبلية  2003االقتصاد العراقي بعد عام  9

اإلدارة واالقتصاد، الجامعة 

 لعراقيةا

2016 

المجلة السياسية والدولية، العدد  واقع الفيدرالية ومستقبلها في العراق 10

، كلية العلوم السياسية، 31/32

 الجامعة المستنصرية

2016 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

           / 

           / 

 ر.و شهادات التقدي الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2012 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2012 وزير حقوق االنسان كتاب شكر 3

 

  

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1  / / 

2 / / 

3 / / 

4 / / 

5 / / 

6 / / 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

      اللغة العربية         

  


