السيره الذاتيه

االســــــــــــم :
تاريخ الميـالد :

م.د طارق عبد الحافظ عدنان الزبيدي
 1983/4/1بغداد

الحالة الزوجية  :متزوج
عـــــدد األوالد :

2

الديـــــــــــانة  :مسلم
التـخـصــص :
الوظيفــــــه

علوم سياسية  /فكر سياسي

 :تدريسي

الدرجة العلمية :

مدرس

عنوان العمل :

//

هاتف العمل :

//

الهاتف النقال:
البريد إاللكتروني :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

العلوم السياسية

2006/2005

الماجستير

بغداد

العلوم السياسية

2008

الدكتوراه

بغداد

العلوم السياسية

2012

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى
منذ 2009/8/9

1

مدرس مساعد

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية

2

مدرس

جامعة بغداد  /كلية العلوم السياسية منذ 2012/10/22

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية العلوم السياسية

الجامعة

الفترة من  -الى

جامعة بغداد  /كلية العلوم السياسية منذ 2009/8/9

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

1

الفكر السياسي

البحوث السياسية  //المرحلة الرابعة

2010/2009

2

الفكر السياسي

البحوث السياسية  //المرحلة الرابعة

2012/2011

3

الفكر السياسي

4

الفكر السياسي

5

الفكر السياسي

البحوث السياسية  //المرحلة الرابعة
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //
المرحلة الرابعة
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //
المرحلة الرابعة
األولى
اإلسالميالمرحلة
السياسية //
مبادئ علم
المعاصر //
السياسي
الفكر

2013/2012

2015/2014

6

الفكر السياسي

الرابعةاإلسالمي المعاصر //
السياسي
الفكر
المرحلة

2016/2015

المرحلة الرابعة

2014/2013

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت
1
2

3

اسم األطروحة أو الرسالة

اسم الطالب

االفكار السياسية عند محمد

عمر مكي

عمارة
اطروحات التجديد في الفكر
السياسي االسالمي االيراني
المعاصر
االطروحات الفكرية السياسية
عند محمد موسى اليعقوبي

يوسف
كريم علي
حسين
ثائر هادي
مرهج

السنــة

القســـم
فرع الفكر السياسي /كلية
العلوم السياسية /جامعة
بغداد
فرع الفكر السياسي /كلية
العلوم السياسية /جامعة
بغداد
فرع الفكر السياسي /كلية
العلوم السياسية /جامعة
بغداد

2015
2015

2016

سادسا  :الرسائل واالطاريح التي ناقشتها .
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

1

الطروحات الفكرية الدولة
والحداثة عند عبد االله بلقزيز

فرع الفكر السياسي /للطالب عمر
حمدان جبوري .

2014/10/19

2

العقالنية في الفكر السياسي
االسالمي الحديث

فرع الفكر السياسي  /للطالبة صابرين
ستار حسين .

2015/1/28

3

االطروحات السياسية عند علي
شريعتي

فرع الفكر السياسي  /للطالب كرار
عماد مرزوك

2015/3/12

4

نقد الفكر السياسي الغربي عند
محمد صادق الصدر

فرع الفكر السياسي  /للطالب تحسين
علي محسن

2015/4/19

5

االبعاد الفكرية لحركات التغيير
في المنطقة العربية

فرع الفكر السياسي  /للطالبة راوية
عادل حميد

2015/5/10

6

الالهوت في الفكر السياسي
العربي المعاصر

فرع الفكر السياسي  /للطالب صائب
طراد عبد الكاظم

2015/5/21

7

االطروحات الفكرية لحزب جبهة
العمل االسالمي في االردن

فرع الفكر السياسي /للطالبة سيماء
سالم جاسم

2016/3/10

8

بحث ترقية الموسوم (حقوق
المراة في االسالم )

وزارة الخارجية/معهد الخدمة
الخارجية

2016/4/24

9

بحث ترقية الموسوم (العراق و
االتحاد االوربي شراكة وتعاون
ما بعد 2003

وزارة الخارجية/معهد الخدمة
الخارجية

2016/9/26

ت

اسم األطروحة أو الرسالة

1

نظريتي الحاكمية و والية الفقيه
في الفكر السياسي االسالمي
المعاصر:دراسة مقارنة
الطروحات الفكرية السياسية عند
موسى الصدر

3

مفهوم التنمية عند االحزاب و
القوى السياسية العراقية
المعاصرة بعد 2003
االفكار السياسية البي المعالي
الجويني

سابعا ً  :الرسائل واالطاريح التي قومتها علميا ً .

2

4

الجهة المرسلة للتقويم

تاريخ
اإلرسال

نوع
التقويم

جامعة بغداد/كلية العلوم
السياسية

2015/1/22

رسالة
ماجستير

جامعة بغداد/كلية العلوم
السياسية

2015/2/1

رسالة
ماجستير

جامعة بغداد/كلية العلوم
السياسية

2015/7/15

رسالة
ماجستير

جامعة بغداد/كلية العلوم
السياسية

2015/7/22

رسالة
ماجستير

ثامنا ً  :البحوث التي قومتها علميا ً .
ت

اسم البحث المقوم

الجهة المرسلة للتقويم

تاريخ
اإلرسال

نوع
التقويم

1

عصر التنوير بوصفه مدخال ً
للحداثة

مجلة كلية العلوم السياسية2014/1/20 /
جامعة بغداد

بحث

2

المجتمع المدني و المادية عند
كرامشي

مجلة كلية العلوم السياسية2014/5/4 /
جامعة بغداد

بحث

3

عالقة االستشراق بمرحلة ما بعد
االستعمار

مجلة كلية العلوم السياسية2014/7/24 /
جامعة بغداد

بحث

4

نقد شريعتي لمرتكزات الفكر
الماركسي

مجلة كلية العلوم السياسية2015/4/14 /
جامعة بغداد

بحث

5

المشروع النقدي لمدرسة
فرانكفورت

مجلة كلية العلوم السياسية2015/4/28 /
جامعة بغداد

بحث

6

الحضارة في فكر موسى الصدر

مجلة كلية العلوم السياسية2015/5/31 /
جامعة بغداد

بحث

7

موقف حسن حنفي من الفكر
العربي الحديث و المعاصر

مجلة كلية العلوم السياسية2015/6/25 /
جامعة بغداد

بحث

 8الرؤية الفكرية للتعددية الحزبية و مجلة كلية العلوم السياسية2015/12/6 /
جامعة بغداد
المواطنة لحزب جبهة العمل
االسالمي
2016/1/4
مجلة كلية القانون و
 9مستلزمات البناء النهضوي
السياسة/
الفكري
جامعة االنبار
 10ماهية الحكم ومصدر شرعيته عند مجلة كلية العلوم السياسية2016/1/24 /
جامعة بغداد
االمام علي (ع)

بحث

 11مفهوم الالعنف عند غاندي
 12المرجعية الفكرية و الدستورية
للنظام الفيدرالي االمريكي
 13نظرية العدالة عند جون راولز
 14التعددية السياسية  :دراسة في
المفهوم بين الفكر الغربي و
العربي االسالمي

بحث
بحث

مجلة كلية العلوم السياسية2016/2/21 /
جامعة بغداد

بحث

2016/3/31

بحث

مجلة كلية القانون و
السياسة/
جامعة االنبار
مجلة كلية العلوم السياسية2016/6/1 /
جامعة بغداد
مجلة كلية القانون و
السياسة/
جامعة االنبار

بحث

2016/7/18

بحث

تاسعا ً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
أ -المؤتمرات العلمية .
السنــة

ت

عنوان المؤتمر

1

تعزيز االداء البرلماني و الحكومي في 2011
العراق

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

قاعة الحرية/كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

بورقة
مشاركةبوستر
(ال بحث /
بحثية في
المؤتمر
حضور)

2

تقويم العملية السياسية في العراق

2012

قاعة الحرية/كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

المشاركة بورقة
بحثية في
المؤتمر

3

الخيار الديمقراطي ضرورة سياسية و
وطنية للعراق

2013

قاعة الحرية/كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

المشاركة بورقة
بحثية في
المؤتمر

4

الديمقراطية والمشروع الوطني العراقي 2015

قاعة الحرية/كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

المشاركة بورقة
بحثية في
المؤتمر

ب -الندوات العلمية .
السنــة

ت

العنوان

1

سبل تعزيز التعايش والثقافة الوطنية  2012/12/26قاعة الحرية /كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد
في العراق

2

التنوع االثني و تداعياته على
مستقبل الدول العربية

2014/3/3

فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

بورقة
مشاركةبوستر
(ال بحث /
بحثية في الندوة
حضور)
المشاركة بورقة
بحثية في الندوة

3

الغرب والقوى السياسية الصاعدة
في العالم العربي بعد التغيير

 2014/10/20فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة بورقة
بحثية في الندوة

4

نحو تعزيز الفكر السياسي المعتدل
في العراق

2015/3/16

فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة بورقة
بحثية في الندوة

5

سبل التعايش السلمي في المجتمعات
العربية

 2015/11/16فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة بورقة
بحثية في الندوة

6

نحو تجذير فكرة المواطنة في العراق 2016/3/8

فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة بورقة
بحثية في الندوة

عاشرا ً  :األنشطة العلمية االخرى .

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

داخل الكلية

خارج الكلية

عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات
العليا
2009
منذ
اال.متحايية للمرحلة الثايية
سنةاللجنة
عضو

المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر اقامته
مؤسسة الشهداء بتاريخ

2011/
عضو اللجنة االمتحايية للمرحلة االولى
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي
2012لسنة 2012
/للكلية

المشاركة في المراقبة في االمتحان
التنافسي للقبول في كليات المجموعة
الطبية للعام 2016/2015

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي
السنوي
للكلية لسنة 2013
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي
للكلية لسنة 2013
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي
للكلية لسنة 2014
عضو اللجنة االمتحايية للمرحلة الرابعة
للعام 2014/2013
عضو لجنة مطابقة التعديالت في فرع
الفكر السياسي
الحادية عشر :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

1

العلمانية وموقف الفكر اإلسالمي المعاصر

مجلة كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد  ،العدد، 44/
السنة . 22/

السنة
كانون
الثاني
2012

2

واقع حقوق االنسان في المغرب العربي

مجلة دراسات سياسية في
بيت الحكمة  ،العدد.26 /

3

فكرة مشروع اقليم كركوك بين الرفض
والقبول  ،رؤية فكرية

مجلة دراسات دولية ،
العدد ، 57 /السنة. 11 /

4

مدة تولي رئاسة السلطة في الفكر السياسي
اإلسالمي المعاصر

مجلة كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد  ،العدد، 48/
السنة. 22 /

5

االصول الفكرية للعنف عند الخوارج
وتداعياتها المعاصرة

مجلة قضايا سياسية /كلية
العلوم السياسية /جامعة
النهرين العدد41/

اذار
2013

نيسان
2014
تموز
2014
2015

6
7
8
9
10

الثانية عشر :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .


اليوجد



الثالثة عشر  :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت
1

كتاب الشكر أو الجائزة أو
شهادة تقديرية
شكر وتقدير
التقدير

الجهة المانحة
جامعة بغداد /المساعد العلمي

السنة
2008

2
3
4

جامعة بغداد/عميد كلية العلوم
مؤسسة الشهداء
السياسية
وزير التعليم العالي والبحث
السيد

شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير

2016-2007
2013
2013-2012

العلمي
الرابعة عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت

دار النشر

1

اإلسالم والعلمانية دراسة في ابرز المواقف
الفكرية السياسية اإلسالمية المعاصرة

2

تداول السلطة في الفكر السياسي اإلسالمي

/بغداد
دار الفراهيدي

المعاصر

/بغداد

سنة النشر

دار الفراهيدي

2013

2014

