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      عمر جمعة عمران  :  ـم ـــــــــاالســ

 1972/  9/  1  : تاريخ الميـالد 

 علوم سياسية / نظم سياسية  :   صــالتـخـص

 تدريسي     :      الوظيفة

 أستاذ مساعد دكتور  :الدرجة العلمية 

 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية :    عنوان العمل

 dr_omarjumaa@yahoo.com   :أاللكترونيالبريد  

 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1995 العلوم السياسية بغداد

 2003 العلوم السياسية بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2011 العلوم السياسية بغداد

 الوظيفة ت

 

 

 لىا -الفترة من  الجهة



 

 

 
 
 
 

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي      

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 ىال -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

   - 2005 بغداد كلية العلوم السياسية 1

 

 . رابعاً : المقررات الدراسية 

 :  االولية الدراسات
  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006 -2005 السياسية والدستورية المقارنة األنظمة النظم السياسية 1

 2007 – 2006 وق اإلنسانحق النظم السياسية 2

   - 2007 المشكالت السياسية في العالم الثالث النظم السياسية 3

 
 :  العليا الدراسات

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

بناء الشرعية في النظم السياسية  النظم السياسية 1

 العربية/دراسات عليا

2012 -2013  

 

 

 

ء السلم األهلي في الدولة أستراتيجية بنا النظم السياسية 2

 العاجزة

2015 - 2016 

 

 2011 - 2005 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية مدرس مساعد 1

 2014 - 2011 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية مدرس دكتور 2

 - 2014 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية أستاذ مساعد دكتور 3



 

 

 
 
 
 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 لعليا االشراف على طلبة الدراسات ا  

 
 
 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 -: المقاالت
. 

  -: والندوات المؤتمرات
 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي لكلية العلوم  1

 السياسية

 ورقة عمل كلية العلوم السياسية 2007-2008

المؤتمر العلمي لكلية العلوم  2

 السياسية

 ورقة عمل كلية العلوم السياسية 2009 -2008

المؤتمر العلمي لكلية العلوم  3

 السياسية

 ورقة عمل كلية العلوم السياسية 2010-2011

المؤتمر العلمي لكلية العلوم  4

 السياسية

 ورقة عمل كلية العلوم السياسية 2012-2013

ة السياسية مؤتمر الالمركزي 5

 في العراق

 ورقة عمل مجلس الوزراء 2012

المؤتمر السنوي لمؤسسة  6

 الشهداء

 ورقة عمل مجلس الوزراء 2012

المؤتمر السنوي لوزارة  7

 حقوق االنسان

 ورقة عمل فندق الرشيد 2013

المؤتمر العلمي لكلية العلوم  8

 السياسية

 ورقة عمل كلية العلوم السياسية 2015

 

 نوع الدراسة الكلية  الجامعة  اسم الطالب عنوان الرسالة او االطروحة 
ماجستير   /      

 دكتوراه    

العلوم  بغداد منتصر حسين جواد في العراق األهليالسلم 
 ةالسياسي

  ماجستير

العلوم  بغداد احمد علي  لمواقف(ا -لبرامجا -حزب الحرية والعدالة المصري )النشأة
 السياسية

  ماجستير

العلوم  بغداد حسين عبود جاسم ات()المقومات والمعوق 2003التنمية السياسية في العراق بعد عام 
 السياسية

  ماجستير

      



 

 

 
 
 
 

 

أو تطوير المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ا: سابع 

 . التعليم

 -: البحوث
 مكان النشر أسم البحث ت

حولية المنتدى الثقافي للدراسات  النخبة وبناء الدولة الديمقراطية في العراق  1

التعددية السياسية في دول المشرق العربي )أسس التجربة  2 اإلنسانية 

 الممارسة( وحدود

 مجلة العلوم السياسية 

 أثر النزاعات الداخلية على مستقبل الدولة في المنطقة 3

 العربية 

 مجلة العلوم السياسية

 
                         

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :ثامنا 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا 

لجائزة أو شهادة ا كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2006 عميد كلية العلوم السياسية شكر وتقدير 1

 2007 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 2008 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 2010 وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 4

 2013 وزير المصالحة الوطنية شكر وتقدير 5

 2013 عميد كلية العلوم السياسية شكر وتقدير 6

 2014 وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 7

    

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عاشراً  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 العولمة والتحول الديمقراطي في الوطن العربي 

 2013 إشكالية البنية السياسية للنظم الجمهورية في المنطقة العربية 

 2010 إشكاليات التحول الديمقراطي في العراق )مجموعة مؤلفين( 

 2013 التعايش السلمي في العراق  )تحرير( 

   

 

 

 ات .ــ:اللغاحدى عشر  

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


