
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواسي تاج ابراهيم احمد السعيدي

 الهيئة التدريسية في قسم القانون / كلية الكوت الجامعةعضو  -

القانون الدستوري واالنظمة السياسية  -مارست مهنة التدريس في قسم القانون لمواد عدة، في مقدمتها  -

 والمنظمات الدولية والقانون الدولي واصول البحث القانوني

 

2012/3201جامعة المستنصرية للعام من كلية العلوم السياسية/ ال حاصلة على شهادة البكلوريوس -  

السياسية للجامعة  من كلية العلوم 2019حاصلة على شهادة الماجستير في النظم السياسية والسياسات العامة للعام  -
 ذاتها

 دكتوراه في قسم النظم السياسية في جامعة النهرينال أدرسحالياً  -

شاركت في عدة مؤتمرات علمية في كلية الكوت الجامعة وفي جامعات اخرى-  

التدريس وشهادة طرائق التدريس، فضالً عن شهادات في كل من اللغة العربية واللغة حاصلة على شهادة صالحية  -
 االنكليزية والحاسوب

في دورة التدريب االحترافي للتعليم االلكتروني   TOT حاصلة على شهادة -  

اقمت عدة ورش ودورات تدريبية حول مواضيع مختلفة في مجال العلوم السياسية-  

 ركة في العديد من الورش والندوات العلمية من مختلف الجامعات.حاصلة على شهادات مشا -

دور الحاكم العام في النظم السياسية الكندية واالسترالية والنيوزيلندية -  

دراسة في المؤسسات السياسية والدستورية -النظام السياسي النيوزيلندي - - 

 -دراسة مقارنة–الكندية واالسترالية قواعد الوراثة في النظم السياسية -
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 واسط / الصويرة

 عراقية

 العربية

 واسط / الصويرة

 النص هنا

 اللغة العربية-
 اللغة االنكليزية-



 

Rawasi Taj Ibrahim Ahmed Al-Saeedi 

Faculty member in the Department of Law / Al-Kut University College 

-  Practiced the teaching profession in the Law Department for several subjects, foremost 
of which is constitutional law, political systems, international organizations, international 
law and the principles of legal research. 

- Graduated with a Bachelor's degree from the College of Political Science / Al-
Mustansiriya University for the year 2012/2013 

- Graduated with a master's degree in political systems and public policies for the 
year 2019 from the Faculty of Political Science of the same university 

- Currently studying a PhD in the Department of Political Systems at Al-Nahrain 
University 

- Participated in several scientific conferences at Al-Kut University College and in 
other universities 

- She holds a certificate of aptitude for teaching and a certificate of teaching 
methods, as well as certificates in Arabic, English and computer. 

- Holds a TOT certificate in the professional training course for e-learning 
- Held several workshops and training courses on various topics in the field of 

political science 
- Holds certificates of participation in many workshops and scientific symposia 

from various universities 

- The role of the governor-general in the Canadian, Australian and New Zealand 
political systems 

- The New Zealand political system - A study of political and constitutional 
institutions – 

- The rules of inheritance in the Canadian and Australian political systems - a 
comparative study- 
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