 .1االسم :سوسن فاضل كاظم شالل الدريساوي
 .2الحالة االجتماعية  :متزوجة
 .3التولد/1980:الكوت_ واسط
 .4التحصيل الدراسي  :دكتوراه
 .5الوظيفة :تدريسية في جامعة واسط
 .6تاريخ التعين2006 :
 .7اللقب العلمي :مدرس
 .8الشهادات
أ .شهادة البكالوريوس سنة  2004من كلية التربية  /جامعة واسط
ب .شهادة الماجستير سنة  2013من كلية التربية /جامعة واسط
ج .شهادة الدكتوراه سنة  2016من كلية التربية جامعة واسط .
 .9عنوان رسالة الماجستير (الحياة الفكرية في واسط 814/656ه).
 .10عنوان اطروحة الدكتوراه (إسهامات ضريري العراق واثرهم في الحيااة العلمياة
334_1ه)
 .11المناصب التي تسنمتها:
أ .مدير مكتب عميد كلية الهندسة 2010-2008
ب .معاون مدير األقسام الداخلية  /جامعة واسط 2013-2012
ج .معاون مدير األقسام الداخلية  /جامعة واسط 2015 -2014
د .مسؤول شعبة مكتبة كلية الهندسة المركزية 2018- 2016
ه .مسؤول شعبة ضمان الجودة في كلية التربياة للعلاوم الصارفة  2018ولحاد
االن.
 .12كتب الشكر والتقدير
أ .كتاااااب شااااكر وتقاااادير ماااان الساااايد الااااوزير والماااارقم ق11049/6/4/فااااي
.2018/7/23
ب 8 .كتاب شكر وتقدير من السادة رؤساء جامعة واسط خالل العمال كمعااون
مدير األقسام الداخلية للتفاني بالعمل وإتمام المهام على أكمل وجه.
ج 20 .كتااااب شاااكر وتقااادير مااان عماااداء كلياااات جامعاااة واساااط خاااالل العمااال
كمعاون أقسام داخلية جامعة واسط واالهتمام بطلبتنا األعزاء.
د 104 .كتاااب شااكر وتقاادير ماان عمااداء كليااة الهندسااة وكليااة التربيااة للعلااوم
الصرفة بالتتابع للتفاني بالعمل وإتمامه على أتم وجه.
ه 6 .كتاب شكر من مجلس محافظة واسط وذلك للعمل في منظمات المجتمع
المدني وخالل العمل في اللجان المختصة في هذا المجال.
 .13اللجان المركزية  .رئيس لجنة المشتريات لحفل التخرج المركزي لجامعة واسط
2013/2012

 .14اللجان الفرعية :
أ .رئيس لجنة المشتريات لالقسام الداخلية 2012
ب .رئيس لجنة الصيانة ألقسام الداخلية 2012
ج .رئيس لجنة استقبال الطلبة في األقسام الداخلية 2013-2012
د .رئيس لجنة المشتريات في األقسام الداخلية 2014
ه .رئيس لجنة الصيانة في األقسام الداخلية 2014
و .عضو لجنة استقبال الطلبة  2012في كلية الهندسة
ز .رئاايس لجنااة حقااوق اننسااان فااي كليااة الهندسااة ،2015 ،2014 ،2013
. 2018 ،2017 ،2016
ح .عضو لجنة امتحانية 2016،2017
ط.رئيس لجنة التشريفات في المؤتمر الدولي في كلية الهندسة 2018/2017
ي .عضو في لجنة االهتمام بالواقع المدني في محافظة واسط
ك.عضااو فااي اللجنااة االمتحانيااة المركزيااة المسااائية فااي كليااة التربيااة للعلااوم
الصرفة .2019-2018
ل .عضااو فااي اللجنااة االمتحانيااة المركزيااة الصااباحية فااي كليااة التربيااة للعلااوم
الصرفة 2019-2018
م .عضو في اللجنة التنمية المستدامة في كل التربية للعلوم الصرفة.
ن .عضو في اللجنة االمتحانية قسم علوم الحياة.
س .عضو في مجلس ضمان الجودة .
ع .عضو في لجنة اعتراضات التقييم السنوي .
ف .عضو في لجنة ضمان الجودة في االقسام العلمية.
عضاااو فاااي لجناااة الماااؤتمر السااانوي للكفااااءات العائااادة مااان الخاااارج
ص.
.2018
 .15البحوث المنشورة
أ .بحاا( (العلااوم الدينيااة فااي واسااط وأثرهااا فااي الحياااة الفكريااة )فااي المااؤتمر
الدولي في كلية اآلداب /جامعة واسط .
ب( .مفهوم التنمية في الفكر انسالمي ) في المؤتمر العلمي الادولي فاي التنمياة
البشرية.
ج ( .كتابااات االستشااراقين فااي التاااريخ انسااالمي ) المشاااركة فااي المااؤتمر
العلمي في معهد الترا( انسالمي
 .16البحوث في قيد الكتابة (دور السفارات الدولية في التاريخ انسالمي والمعاصار
وأثرها في الحياة السياسية).

 .17الكتب المطبوعة ( :الحياة الفكرية في العصر المغولي االيلخاني 814/656ه)
،طبع في األردن

 .18المواد التي درستها
أ .حقوق اننسان والطفل  ،المرحلة األولى  ، 2013كلية التربية الرياضية
ب .حقوق اننسان والطفل  ،المرحلة األولى في كلية الهندسة 2013
ج .حقااااااااااااوق اننسااااااااااااان والطفاااااااااااال فااااااااااااي كليااااااااااااة الهندسااااااااااااة 2014
 2015،2016،2017،2018،المرحلة األولى والثانية
د .ماااادة تااااريخ العماااارة  /كلياااة الهندساااة  /جامعاااة واساااط / 2017_2016
المرحلة األولى .
ه .مادة حقوق االنسان في كلية الهندسة لالقسام العلمية (المدني – الكهربااء –
الميكانيك -العمارة).2019-2018
و .مادة الحرية والديمقراطية لقسم العمارة .2019-2018
ز .ماااادة حقاااوق االنساااان لقسااام (الرياضااايات – الحاسااابات – وعلاااوم الحيااااة)
.2019 -2018
 .19عمل منظمات المجتمع المدني:
أ .نائب رئيس منظمة المارأة الديمقراطياة فاي واساط  2014ولحاد الوقات
الحالي.
ب .عضو باللجنة المركزية لمنظمات المجتمع المدني في محافظة واساط
التابعة إلى مجلس المحافظة .
ج .المشاركة في حضور العديد مان الماؤتمرات والنادوات داخال المحافظاة
وخارجها والحصول على شهادات مشاركة عديدة في هذا المجال
 .20االيفادات :
أ .االيفاد إلى وزارة التعليم العالي نكمال بعض المهاام التاي تخاتص فاي عمال
األقسام الداخلية سنة 2013
ب .االيفاد إلى جامعة صالح الدين في اربيل وجامعاة جيهاان األهلياة فاي اربيال
لالطااالع علااى االقسااام الداخليااة والقيااام باتفاقيااة تعاااون مااابين جامعااة واسااط
وجامعاااات انقلااايم وكاااان لهاااذا االيفااااد أهمياااة كبيااارة فاااي تعزياااز العالقاااات
والتعاون مابين الجامعات واالستفادة من خبارات الجامعاات فاي هاذا المجاال
وكان هذا في سنة . 2013

