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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

 413900062 الرقم الوظيفي شهباء حكمت الياس صباح الحمداني االسم

 مدرس مساعد المرتبة العلمية

 / فرع السياسة العامة كلية العلوم السياسيةجامعة الموصل /  جهة العمل

 نظم سياسية الدقيق سياسة عامة العام التخصص

 07517475642 الجوال  العمل هاتف

 Shahbaahikmat@gmail.com اللكترونيالبريد ا

 shahbaahikmat@uomosul.edu.iq الرسميااللكتروني  البريد
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

     الدكـتــــوراه

ــــتيـرالماجس  سياسة عامة العراق كلية العلوم السياسية جامعة الموصل / 2012 

 عام العراق كلية العلوم السياسية جامعة الموصل / 2009 البكالوريـوس

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 12/11/2017 كلية العلوم السياسية العمل داخل الوحدة القانونية

 2019 -1/9/2018 كلية العلوم السياسية العمل داخل الوحدة القانونية

 

 

 

 

 لعضو هيئة التدريس علميةالسرية ال
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 رابعا : البحوث واالنشطة العلمية
  
 

االشتراك بندوة العلوم السياسية ببحثي الموسوم " التمكين السياسي للمرأة العراقية الدوافع  1

 26/2/2018والتحديات " بتاريخ 

لتربية االساسية / قسم التاريخ ببحثي الموسوم " المشاركة السياسية للمرأة االشتراك بندوة كلية ا 2

 5/4/2018دراسة في المعوقات الدستورية والسياسية " بتاريخ 

االشتراك بندوة التربية االساسية بعنوان " رسائل الى التعليم من وجهة نظر اكاديمي " بتاريخ  3

23/4/2018 

دراسة الحالة "  –العلوم السياسية بعنوان " تنمية القدرات التعليمية االشتراك بورشة عمل في كلية  4

 7/4/2018بتاريخ 

االشتراك بورشة عمل في كلية العلوم السياسية بعنوان "التدريب على استراتيجيات التواصل "  5

 12/4/2018بتاريخ 

 الفيضانات" درء خطر  االشتراك بورشة عمل في كلية العلوم السياسية ورشة الدفاع المدني بعنوان 6

 24/4/2018" بتاريخ 

االشتراك بورشة عمل في كلية العلوم السياسية بعنوان دليل ادارة االمتحانات الجامعية بتاريخ  7

15/5/2018 

كهرباء نينوى بعنوان " ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية " بتاريخ  االشتراك بورشة عمل دائرة 8

2017-2018 

ة عمل وحدة المكتبة االلكترونية بعنوان "حول االليات الجديدة وطريقة التسجيل فيها االشتراك بورش 9

 17/5/2018" بتاريخ 

االشتراك بورشة عمل داخل الوحدة القانونية بعنوان " المركز القانوني للطالب الجامعي " بتاريخ  10

25/4/2018 

اره " والقاءها على طلبة كلية العلوم اعداد محاضرة علمية بعنوان " التعريف بقانون التدخين ومض 11

 14/5/2018السياسية بتاريخ 

اعداد حلقة نقاسية بعنوان " انتهاك حقوق المرأة الموصلية في ظل احتالل تنظيم الدولة االسالمية  12

 5/12/2017داعش " بتاريخ 

الموسومة " االشتراك بورشة العمل التدربية المقامة من قبل مركز نينوى لألستشارات والبحوث  13

 21/4/2018التخطيط االستراتيجي " بتاريخ 

االشتراك بالورشة التدربية المقامة من قبل المركز نينوى لألستشارات والبحوث بعنوان " الهندسة  14

 4/9/2018النفسية وانعكاساتها على حياة االنسان " بتاريخ 

شارات والبحوث بعنوان " مهارات االشتراك بالورشة التدربية المقامة من قبل مركز نينوى لألست 15

 19/9/2018كتابة التقرير الصحفي والتلفزيوني " بتاريخ 

العراقية، االشتراك بورشة عمل بعنوان " حول كفية التسجيل بالمكتبة االفتراضية " المكتبة العلمية  16

 24/9/2018كلية العلوم السياسية بتاريخ  الموصل، جامعة

ض تشكيل فريق كتابة التقرير االستراتيجي في محافظة نينوى بتاريخ الحصول على امر اداري لغر 17

24/10/2018 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية    

 

حضور حلقة نقاشية بعنوان تقييم اداء حكومة العبادي في قاعة كلية العلوم السياسية بتاريخ  18

4/11/2018 

" التحديات المقامة في جامعة الموصل كلية التربية االساسية بعنوان  االشتراك بأعمال الندوة العلمية 19

 28/11/2018البيئية واثارها في المنظور االسالمي رؤية اسالمية معاصرة " بتاريخ 

االشتراك بورشة عمل المقامة بكلية العلوم السياسية بعنوان " جنسية اوالد المرأة العراقية المتزوجة  20

 20/12/2018من داعشي " بتاريخ 

لباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون تحت مجهر االشتراك بأعمال الندوة العلمية بعنوان " ا 21

 30/12/2018االنجاز " بتاريخ 

الحصول على كتاب تأييد قيامنا بالورشة التدربية الخاصة بورشة طالبية بعنوان " المركز القانوني  22

 7/1/2019ي " بتاريخ للطالب الجامع

" العلوم التربوية منطلق لتعزيز التعايش  المشاركة بأعمال الملتقى العلمي التربوي االول بعنوان 23

 27/2/2019السلمي " بتاريخ 

بعنوان "  السياسيةالمشاركة بورشة العمل التي اقامتها وحدة شؤون الترقيات العلمية في كلية العلوم  24

واالستالل االلكتروني بتاريخ  2017لسنة 167اليات تطبيق تعليمات الترقيات العلمية الجديدة رقم 

14/1/2019 

المشاركة بأعمال الندوة العلمية الثالثة عشر لكلية العلوم السياسية بعنوان " حوكمة السلطة كمؤشر  25

 13/3/2019لقياس االداء الحكومي في العراق " بتاريخ 

المشاركة بورشة عمل التي اقامها فرع العالقات الدولية حول استخدام اللغة العربية بتاريخ  26

18/3/2019 

 2017الدراسي ف على طلبة التخرج للمرحلة الرابعة للمرحلة الرابعة للعام االشرا 27

 2018-2017االشراف على طالب التخرج للمرحلة الرابعة للعام الدراسي  28

 2019 – 2018االشراف على طالب التخرج لعام الدراسي للمرحلة الرابعة  29

 2019-2018الثة للعام الدراسي بحوث طلبة المرحلة االولى والثانية والثاالشراف على  30

:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

 

 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 2017مبادئ علم السياسية لسنة  1

 2017بحوث سياسية الجانب العملي لسنة  2

 2018لعام  ة قسم الكيمياءكلية التربية للعلوم الصرف –مادة حقوق االنسان والديمقراطية  3

 2018لعام  كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات –مادة حقوق االنسان والديمقراطية  4

 2019كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الكيمياء لعام  –مادة حقوق االنسان والديمقراطية  5



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية    

 

 2019كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات لعام  –مادة حقوق االنسان والديمقراطية  6

 

 األعمال التطوعيةسادساً:  
 

حضور بازار شمس الموصل والمتضمن مجموعة من االعمال اليدوية في حدائق كلية العلوم  1

 2/5/2018السياسية بتاريخ 

مشرفة على الطالبات  العلوم السياسية والطالب وكان الحضور بصفة ةكادر كليمع  ةحضور سفر 2

 27/3/2018بتاريخ 

 1/4/2018حضور حفلة تعارف لطالب المرحلة االولى يوم عيد الجامعة بتاريخ  3

كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات بتاريخ حضور حفلة تعارف لطالب المرحلة االولى  4

23/11/2017 

لعلوم الصرفة /قسم الرياضيات بتاريخ حضور سفرة لطالب المرحلة االولى كلية التربية ل 5

3/5/2018 

اسيات والبحوث بعنوان اس لالستشاراتالمقامة من قبل مركز نينوى  تدريبيةالورشة الاالشتراك ب 6

 16/8/2018االسعاف االولية بتاريخ 

  19/11/2018حضور حفلة تعارف لطلبة التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات بتاريخ  7

 8/11/2018لطلبة كلية العلوم السياسية بتاريخ  ام الداخليةزيارة االقس 8

 17/12/2018توثيق نشاط مشاركتنا بحفلة يوم النصر المقامة في كلية العلوم السياسية بتاريخ  9

 2019-2018القيام بنشاطات تطوعية من خالل المشاركة بسلة الخير لطلبة االقسام الداخلية لعام  10

 27/2/2019بتاريخ تاب المقام في كلية التربية االساسية زيارة معرض الك 11

 28/3/2019بتاريخ  لأليتامدائرة الرعاية االجتماعية زيارة  12

 2/4/2019زيارة مبنى محافظة نينوي من اجل اعداد التقرير االستراتيجي لمحافظة نينوي بتاريخ  13

 
 
 

 اشارك فيه التيالمؤتمرات العلمية ا: بعً سا

ؤتمراسم الم ت  التاريخ 

1 
 )اشكالياتالدولي الثاني الموسوم  –المشاركة بالمؤتمر العلمي السادس 

 التحرير(التعايش واالندماج في الموصل بعد 
22 /4 /2019 
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اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسثامن  

يريبسم البرنامج التدأ ت  التاريخ 

 2018/ 28/1 كلية اآلداب  /دورة سالمة اللغة العربية لموظفي الدولة  1

 11/4/2018 دورة كيف ننمي االبداع لدى طلبة الجامعة / كلية التربية االساسية 2

 6/4/2081 دورة فن ومهارات التفاوض /مركز نينوى للدراسات والبحوث 3

 10/2018/ 15-7 علوم السياسيةدورة رصدة االنتخابات / كلية ال 4

 2018/ 12/ 4 -3 والبحوث نينوى للدراساتدورة تمكين المرأة في المجتمع الموصلي /  5

دورة المتخصصة لبرنامج المدافعين عن حقوق االنسان المقامة من قبل  6

 المفوضية العليا لحقوق االنسان

26 – 28 

/2/2019 

 

 

قام باإلشراف عليها التيطاري  واال رسائلال اً:تاسع   

   التي قام بمناقشتها واالطاري  الرسائل اً:عاشر
 : الشكر والتقديرأحد عشر

 

 برقم وتاريخ الكت موضوع الشكر والتقديرعنوان  الجهة المانحة  ت

 2018/ 1/  14 ةموقع برطل الرسمي فيبالدوام  االلتزام كلية العلوم السياسية 1

 2018/  4/ 16 الى جارتات ةت السنوات السابقاتحويل درج سياسيةكلية العلوم ال 2

 صرفةعلوم اللكلية التربية ل 3
للجهود الكبيرة من قبل المحاضرين الخارجين  ميناتث

 2018-2017لعام 
25  /6 /2018 

 كلية العلوم السياسية 4
ولة من قبلكم في التبرع لمشروع نظرا للجهود المبذ

 مبادرة الخير في كلية العلوم السياسية
25 /2/ 2018 
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 عشر: عضوية المنظمات والمراكز واللجان  اثنا
 2018-2017عضو في لجنة االرشاد التربوي لعام  1

 2017عضو في لجنة ادخال واخراج المواد الغير داخلة في السجالت المخزنية عام  2

 2018-2017عضو في لجنة استقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي  3

 2018الى جارتات  السابقةت عضو في لجنة لغرض ترحيل درجات السنوا 4

 2018عضو في بلجان المناقشات طلبة المرحلة الرابعة  5

 2018عضو بلجنة االرشاد التربوي لعام  6

 2018عضو بلجنة حقوق االنسان بتاريخ  7

 2018عام  االناث(عضو بلجنة النفسية لطلبة ) 8

 2018عضو بلجنة فريق الحماية لكلية العلوم السياسية عام  9

 2019ضو بلجنة الخاصة بالمسابقات العلمية للطلبة واللجنة الخاصة ببرلمان الطلبة بتاريخ ع 10

عضو بلجنة االستقبال الخاصة باللجنة العلمية الموسومة حوكمة السلطة كمؤشر لقياس االداء  11

 2019الحكومي عام 

التعايش  )اشكالياتلموسوم الدولي الثاني ا –عضو بلجنة االستقبال الخاصة بالمؤتمر العلمي السادس  12

 2019عام  التحرير(واالندماج في الموصل بعد 

 2019لعام عضو بلجنة التبرعات للسوق الخيري في كليتنا  13

 
 معلومات اخرى  عشر:ثالثة 
 واالندماج(اشكالية التعايش  )الموصلاالشتراك بحلقة نقاشية بعنوان  1

 المشترك(التسام  وأعمال العيش  )تعزيزاالشتراك بحلقة نقاشية بعنوان  2

 الموصل(والسالم في  )التعايشاالشتراك بحلقة نقاشية بعنوان  3

 داعش(المؤسسات التعلمية بعد  )دوراالشتراك بحلقة نقاشية بعنوان  4

 داعش(هندسة الفكر بعد  )اعادةاالشتراك بحلقة نقاشية بعنوان  5

 داعش(والتحديات بعد  )الموصلاالشتراك بحلقة نقاشية بعنوان  6

 
 


