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د .شيامال كاتاريا
أستاذ مساعد
;Address: Faculty Accommodation, University of Sharjah, Sharjah, 27272
;Email: skataria@sharjah.ac.ae; Contact Number: +971(0)502099838
مكان وتاريخ الوالدة  :إدمتون  ,لندن
الجنسية  :بريطاني

التخصص  /منطقة التخصص
الصراع العرقي
القومية
دراسات الذاكرة
األمن الدولي
منطقة جنوب آسيا
منطقة البلقان
تركيا الحديثة

المؤهالت األكاديمية :
دكتوراه العلوم السياسية [سبتمبر -2009يناير ]2015
السياسة والعالقات الدولية قسم ،رويال هولواي ،يوني - .لندن ،السريةTW20. ،
ماجستير السياسة اآلسيوية [سبتمبر -2007سبتمبر ]2008
قسم السياسة والدراسات الدولية ،سواس ،يوني - .لندن ،لندنWC1H. ،
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) السياسة والجغرافيا البشرية [سبتمبر -2003سبتمبر ]2007
قسم السياسة والتاريخ ،جامعة برونيل ،ميدلسكسUB8. ،
رسالة دكتوراه
أطروحة
دور الالجئين في صراع النزاع اإلثني  -الوطني :حالة السيخ:
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المناصب األكاديمية :
أغسطس  2017إلى الوقت الحاضر
أستاذ مساعد
.قسم العالقات الدولية ،جامعة الشارقة ،الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة27272 ،
:تدريس المقررات
األمن الدولي
الدبلوماسية
أساليب البحث
نظرية العالقات الدولية
االقتصاد السياسي الدولي Economy
منظور عالمي
مواضيع مختارة في العالقات الدولية
تركيا في العالقات الدولية
:المسؤوليات اإلدارية
رئيس لجنة المؤتمر
عضو لجنة تطوير المناهج الدراسية
]محاضر زائر [فبراير -2010سبتمبر 2013
.السياسة والعالقات الدولية قسم ،رويال هولواي ،يوني - .لندن ،السرية،
:تدريس المقررات
مقدمة في السياسة والحكومة
مقدمة في الفلسفة السياسية
مقدمة في العالقات الدولية
الحرب واألمن في السياسة العالمية
سياسات الهجرة واإلثنية
اإلمبراطورية وإنهاء االستعمار
صنع جنوب آسيا الحديثة
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البريطانية في الهند
:المسؤوليات اإلدارية
رئيس جمعية النقاش

قائمة المنشورات
]كاتاريا " .2018تاريخ السيخ :أساس أيديولوجي لخليستان" ،تشكيالت السيخ ،المجلد  ،14العدد [ 1في الصحافة
vol.5 ،no.2كاتاريا " .2017الكشف عن نشر ذاكرة التقسيم من السيخ الالجئين إلى السيخ غير الالجئين" ،مجلة دراسات جنوب آسيا،
كاتاريا " .2017إعادة إضفاء الطابع اإلقليمي على الهوية المضطهدة :مساهمة السيخ لالجئين" ،مساهمة السيخ الالجئين في الصراع
العرقي القومي في البنجاب الهندي ،جنوب آسيا ،المجلد  ،5رقم 1
كاتاريا " .2016لقد عانينا أكثر من غيرها :منظور السيخ لالجئين على التقسيم" ،جنوب آسيا ،المجلد  ،4رقم 2
كاتاريا " .2015ذاكرة أوستاش الصربية ودورها في الحروب اليوغوسالفية ،"1995-1991 ،البحر األبيض المتوسط الفصلية،
vol.26 ،no.2
مقاالت
كاتاريا & مايني ' .2014ربط السند مع والية غوجارات' ،الهندوس 19 ،نوفمبر 2014
كاتاريا & مايني " .2014العالقات االقتصادية بين غوجارات والسند والعالقة بين الهند وباكستان" ،أصوات جنوب آسيا 3 ،نوفمبر
2014
كاتاريا & مايني " .2011أهمية التاريخ الشفهي" ،مؤسسة أبحاث المراقبة 1 ،سبتمبر 2011
كاتاريا & مايني ' .2011التهميش الفموي' ،مجلة هيمال :جنوب آسيا 1 ،سبتمبر 2011
كاتاريا" .2009 ،المشكلة القبرصية ":العذر المثالي "لعرقلة محاولة العضوية التركية؟" ،تغيير تركيا في عالم متغير 28 ،سبتمبر 2009
كاتاريا " .2012التمرد االنفصالي السيخ في الهند :القيادة السياسية والحركات اإلثنية القومية" ،مجلة دراسات البنجاب ،مراجعات الكتاب
vol.9 ،no.1
كاتاريا" .2012 ،الالجئون ونهاية اإلمبراطورية" ،مجلة دراسات البنجاب ،المجلد  ،19العدد

مقاالت صحفية
]كاتاريا " .2018تاريخ السيخ :أساس أيديولوجي لخليستان" ،تشكيالت السيخ ،المجلد  ،14العدد [ 1في الصحافة
vol.5 ،كاتاريا " .2017الكشف عن نشر ذاكرة التقسيم من السيخ الالجئين إلى السيخ غير الالجئين" ،مجلة دراسات جنوب آسيا،
no.2
كاتاريا " .2017إعادة إضفاء الطابع اإلقليمي على الهوية المضطهدة :مساهمة السيخ لالجئين" ،مساهمة السيخ الالجئين في الصراع
العرقي القومي في البنجاب الهندي ،جنوب آسيا ،المجلد  ،5رقم 1

السيرة الذاتية د .شيامال كاتاريا
كاتاريا " .2016لقد عانينا أكثر من غيرها :منظور السيخ لالجئين على التقسيم" ،جنوب آسيا ،المجلد  ،4رقم 2
كاتاريا " .2015ذاكرة أوستاش الصربية ودورها في الحروب اليوغوسالفية ،"1995-1991 ،البحر األبيض المتوسط الفصلية،
vol.26 ،no.2
مقاالت
كاتاريا & مايني ' .2014ربط السند مع والية غوجارات' ،الهندوس 19 ،نوفمبر 2014
كاتاريا & مايني " .2014العالقات االقتصادية بين غوجارات والسند والعالقة بين الهند وباكستان" ،أصوات جنوب آسيا 3 ،نوفمبر
2014
كاتاريا & مايني " .2011أهمية التاريخ الشفهي" ،مؤسسة أبحاث المراقبة 1 ،سبتمبر 2011
كاتاريا & مايني ' .2011التهميش الفموي' ،مجلة هيمال :جنوب آسيا 1 ،سبتمبر 2011
كاتاريا" .2009 ،المشكلة القبرصية ":العذر المثالي "لعرقلة محاولة العضوية التركية؟" ،تغيير تركيا في عالم متغير 28 ،سبتمبر
2009
كاتاريا " .2012التمرد االنفصالي السيخ في الهند :القيادة السياسية والحركات اإلثنية القومية" ،مجلة دراسات
vol.9 ،no.1البنجاب،
كاتاريا" .2012 ،الالجئون ونهاية اإلمبراطورية" ،مجلة دراسات البنجاب ،المجلد  ،19العدد 1

المناصب االكاديمية
]ثيسيس ريالتد بابر  3 #مارس 2012
رابطة دراسة اإلثنية والقومية (أسين) ،مؤتمر عام 2012
WC2A.لس ،يوني - .لندن ،لندن،
]ثيسيس ريالتد بابر [ 2 #أوكت 2010
الرابطة البريطانية لدراسات جنوب آسيا (باساس) ،مؤتمر عام 2011
SO17.جامعة ساوثهامبتون ،هامبشاير،
]ثيسيس ريالتد بابر [ 1 #أوكت 2010
مجموعة بحوث البنجاب (برغ) ،مؤتمر خريف 2010
CB3.جامعة كامبريدج ،كامبردجشاير،
ورش العمل األكاديمية المنظمة  /شارك في تنظيم
]القومية والهجرة واالقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين [أيار  /مايو 2011
رويال هولواي ،يوني - .لندن ،السرية،

مراجعات الكتاب
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البحث العلمي المنح  /الجوائز
منحة بحثية كلية سبتمبر 2009
TW20.من :رويال هولواي ،يوني - .لندن ،السرية،
.ل :الرسوم الدراسية تنازل لمدة ثالث سنوات من برنامج الدكتوراه
صندوق مبادرة الكلية نوفمبر 2010
TW20.من :رويال هولواي ،يوني - .لندن ،السرية،
..عن :النفقات المتعلقة بتنظيم ورشة العمل
عضوية الهيئات المهنية
]الجمعية البريطانية لدراسات جنوب آسيا (باساس) [فب -2010بريسنت
]رابطة دراسة اإلثنية والقومية (أسين) [أكتوبر -2009الوقت الحاضر
بونجاب ريزارتش غروب (برغ) [أوكت -2009بريسنت

