السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :أحمد عبد الكريم عبد الوهاب أحمد الشيخلي
تاريخ الميـالد  :بغداد 1969 _ 8 _29
التـخـصــص
الوظيفة

 :علوم سياسية  /فكر سياسي

 :تدريسي

الدرجة العلمية  .:مدرس دكتور
عنوان العمل  :جامعة بغداد \ كلية العلوم السيا سية\ فرع الفكر السياسي
هاتف العمل :
الهاتف النقال:
البريد إاللكتروني :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

جامعة بغداد

العلوم السياسية

ماجستير

جامعة بغداد

العلوم السياسية

2008

دكتوراه

جامعة بغداد

العلوم السياسية

2016

بكلوريوس

التاريخ
2004

ثانياً :التدرج الوظيفي
الجهة

الفترة من  -الى

الوظيفة

ت
1

مدرس مساعد

وزارة التعليم العالي \جامعة بغداد

__ 2010\3\10

2

مدرس دكتور

وزارة التعليم العالي \ جامعة بغداد 2016 \ 12 \25

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .

ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية العلوم السياسية

الجامعة
جامعة بغداد

الفترة من  -الى
____ 2010\3\10

رابعا ً  :المقررات الدراسية .
الدراسات االولية :
 _ 1مدخل للقضية الفلسطينية \ المرحلة الرابعة \ 2012_2011
 _2النظام السياسي في تركيا و ايران \ المرحلة الرابعة\ 2013_2012
 _3حقوق انسان \ المرحلة االولى\ 2014_2013
 _4بحوث سياسية \ المرحلة الرابعة\ 2015_2014
 _5نظم الحكم في البلدان العربية \ المرحلة الثالثة \ 2016_2015
 _6نظم الحكم في البلدان العربية \ المرحلة الثالثة \ 2017 _2016
 _7بحوث سياسية \ المرحلة الرابعة \ 2018 _ 2017
 _8الفكر السياسي الغربي المعاصر \ المرحلة الرابعة \ 2018_ 2017

الدراسات العليا  :ال يوجد \ ما زلت بدرجة مدرس دكتور

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها :ال يوجد \ ما زلت بدرجة مدرس دكتور
االشراف على طلبة الدراسات العليا
عنوان الرسالة او االطروحة

ت

اسم الطالب

الجامعة

نوع الدراسة
ماجستير  /دكتوراه

الكلية

طلبة الماج ستير والدكتوراه الذين اشرف عليهم داخل وخارج العراق  :ال يوجد \ ما زلت بدرجة مدرس دكتور
ت

عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

نوع الدراسة

ماجستير /

دكتوراه

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
المقاالت -:
 _1التسوية السياسية و معركة الموصل سوء التوقيت ام ضغط التوقيت ؟؟
 _2وثيقة مونترو و مبادرة التيار الصدري إنموذجا ً لتسويات ما بعد الموصل
المؤتمرات والندوات -:
 _1المؤتمر السنوي لكلية العلوم السياسية \ 2010ورقة بحثية
 \2011----------------------- _2ورقة بحثية
 \2012---------------------- _3ورقة بحثية
 \ 2013 ---------------------- _4ورقة بحثية
 \ 2015 ---------------------- _5ورقة بحثية
 _6ندوة فرع الفكر السياسي  \ 2011ورقة بحثية
 \2012-------------- _7ورقة بحثية
 \2013-------------- _8بحث
 \2014-------------- _9ورقة بحثية
 \2015-------------- _10ورقة بحثية
 \ 2016 -------------- _11ورقة بحثية
 \ 2017 -------------- _12ورقة بحثية
 _ 13ندوة ملتقى بغداد للحوار الفكري و الثقافي  \2فبراير\  2017محاضرة متلفزة

سابع ا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
البحوث :
 _1مفهوم الهوية الوطنية \ منشور\ مجلة الباحث\ 2010
 _2الحرية و العقالنيةفي الفكراالسالمي\منشور \ مجلة العلوم السياسية\2017
 _3غياب االيديولوجيا عن الثورات العربية\منشور\ مجلة الدراسات الدولية\2012
 _ 4اشكالية الدولة الوطنية في الفكر االسالمي \ منشور\ مجلة الباحث \ 2012
 _5اشكالية التعددية االثنية انموذجا السودان\ منشور\ مجلة الباحث \ 2013
 _6اثر ثورات الربيع العربي على االردن \ منشور\ مجلة الباحث \ 2013
 _ 7جدلية الحرية و العدالة في الفكر السياسي عند افالطون \ وعدبالنشر \ 2016

ثامنا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .

 _1عضو لجنة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي\ جامعةبغداد\كلية العلوم السياسية 2016
\ 2017
 _ 2عضو استشاري في مركز حوكمة للسياسات العامة 2017 \ 2016
 _3عضو هيئة تحرير مجلة االطروحة العلمية المحكمة 2017 \ 2016

تاسعا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

التقديروتقدير
كتاب شكر
كتاب شكر و تقدير
كتاب شكر و تقدير

وزير التعليم العالي

2011
2016
2016
2017

وزارة التعليم \ جهاز التقويم العلمي
عمادة كلية العلوم السياسية
العلميي
وزارة التعليم\ قسم الشؤون االجتماعية

كتاب شكر و تقدير

البرلمان العراقيو\ النفسية
لجنةالنزاهةالبرلمانية

كتاب شكر وتقدير

2017

عاشراً :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

احدى عشر :اللغــات .
 _1اللغة العربية %100
 _2اللغة االنجليزية %60

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

