السيره الذاتيه

االســــــــــــم :

يضار ماسج ريمس

تاريخ الميـالد 1956 :
الحالة الزوجية  :متزوج
عـــــدد األوالد 3 :
الديـــــــــــانة  :مسلم
التـخـصــص

 :عالقات دوليه /علوم سياسيه

الوظيفــــــه

 :استاذ جامعي

الدرجة العلمية  :استاذ مساعد
عنوان العمل  :جامعة بغداد -كلية العلوم السياسيه

البريد إاللكتروني sameerjassam@yahoo.com -srkumarajee43@gmail.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الجامعة

الدرجة العلمية
بكالوريوس

جامعة محمدالخامس

الماجستير

جامعة شمال تكساس الرسميه

الدكتوراه

جامعة بغداد

التاريخ

الكليـــة
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية – 1979
الرباط  -المغرب
1983
كلية االداب – تكساس  -الواليات المتحدة
العلوم السياسيه – بغداد  -العراق

1998

أخرى

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

مدرس مساعد

كلية العلوم السياسيه-جامعة بغداد

1994-1988

2

مدرس

=

2004-1994

3

استاذ مساعد

=

 -2004الحاضر

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية العلوم السياسيه

الجامعة
جامعة بغداد

الفترة من  -الى
 -1988الحاضر

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
1

القســـم
الدراسات الدوليه

المـــــادة

السنـــــة

السياسه الدوليه باللغه االنكليزيه

المرحله الرابعه

المنظمات الدوليه باللغه االنكليزيه

المرحله الثانيه

3

الدراسات الدوليه

العالقات الدوليه والعديد من الكورسات العلمية المتخصصة

الدراسات العليا

4

جامعة النهرين /الدوليه

المتخصصه ال
المتخصصة
االنكليزيه والعربيه
الدوليه باللغه
العالقات

الدراسات العليا

5

جامعة السليمانيه /الدوليه

العالقات الدوليه باللغه االنكليزيه والعربيه

الدراسات العليا

2

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:

اسم األطروحة أو الرسالة

ت

السنــة

القســـم

1

العديد من الرسائل واالطاريح

الدراسات الدوليه

منذ العام 2003

2

جامعة السليمانيه 2 /اطروحة

الدراسات الدوليه

2009

دكتوراة

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
السنــة

مكان أنعقادها

ت

العنوان

1
2

العديد من المؤتمرات المحليه

بغداد ومدن عراقية

ف

اخرى

نوع المشاركة
مشارك ومستمع

( بحث  /بوستر
حضور)

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية
المشاركه في عدد من اللجان العلميه المتخصصة

المشاركه في العديد من لجان مناقشة الرسائل و

المشاركه في العديد من لجان مناقشة الرسائل واالطاريح

االطاريح في عدد من الجامعات العراقية
المشاركة في االعمال العلمية في وزارة الخارجية
القاء عدد من المحاضرات في مؤسسات علمية في
اليابان من خالل تمتعنا بالمنحة اليابانية من مؤسسة
اليابان عام 2008

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
أسم البحث

ت

السنة

محل النشر

1

دور اليابان في عملية المصالحه في العراق

مجلة الكليه-بغداد

2009

2

ادارة الرئيس بوش االبن والقضيه الفلسطينيه

مجلة م.د .الفلسطينيه

2005

3

مفهوم التعاون في ادبيات العالقات الدولية

مجلة الكلية  -بغداد

2013

4

العالقات المصرية العراقية

منشورات مركز النهرين

2015

5

مشاكل اعادة بناء الدولة العراقية 2015-2003

6

مجموعة متنوعة اخرى من البحوث منذ عام 1988

للدراسات االستراتيجية
المجلة االلكترونية OJPS

2015

(vol.5,No4) USA

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .


عضو الجمعيه العراقيه للعلوم السياسيه



عضو الجمعيه العربيه للعلوم السياسيه

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

1

العديد من الكتب

2

 2كتاب شكر

التقدير

السنة

الجهة المانحة
الكليه والجامعه
جامعة النهرين –العلوم السياسيه

2007

3

كتاب شكر واحد

جامعة السليمانيه

2010

4

كتاب شكر

وزارة التعليم العالي

2013

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
1

ثاني عشر :اللغــات .


االنكليزيه




ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر

