
.C.V 

 

 ستاذ الدكتور عبد الجبار احمد عبد هللا: األ سماأل

 

 yahoo.commpeace33adre@   : البريدااللكتروني

 

 1965: بغداد / العراق /  التولد

 

  (2011-2018) عميد كلية العلوم السياسية : العلمي واللقب الوظيفة

 والعالم الثالث .فرع النظم السياسية أستاذ / كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد /   

 ( 2008 – 2006أمين مجلس الكلية ) -

  28/2/2009– 9/3/2008معاون العميد للدراسات المسائية   -

 .العلوم السياسية  عضو هيئة التحرير في مجلة -

 .عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية  -

 .21/1/2018 -20/10/2011كلية العلوم السياسية من  /عميد كلية العلوم السياسية -

 .2018- 2013من  السياسية العلوملجنة العمداء لكليات  رئيس -

 .2018-2013من رئيس لجنة حقوق االنسان في جامعة بغداد  -

عضو لجنة لدراسة مقترح انشاء مركز وطني لدراسات السكان والتنمية المستدامة / محافظ بغداد  -

 .2012 /7/3بتاريخ 

 عضو الهيئة المشرفة على الدراسات المسائية في الجامعة  -

 .2015عضو اللجنة االكاديمية العراقية للتنمية السياسية/ -

 . 2015عضو لجنة مركزية لتنظيم اقامة الفعاليات الخاصة بالشباب / -

 النهرين .عضو لجنة استشارية في مجلة )قضايا سياسية( كلية العلوم السياسية/جامعة  -

عضو الهيئة االستشارية للمجلة العلمية )مجلة دراسات دولية( لمركز الدراسات االستراتيجية  -

 والدولية /جامعة بغداد .

 عضو مركز البيان للدراسات والتخطيط. -

 عضو الجمعية العراقية للتنمية السياسية . -

 .2016د الحوكمة الكندي /لمستشارين ومعهعضو في لجنة تتولى عملية التنسيق مع هيأة ا-

 . 2016دعم الخلية الوطنية لالتصاالت للعمليات النفسية وخلية التواصل الجماهيري/ عضو لجنة -

 . 2016عضو لجنة اعادة تقييم االطاريح والرسائل الجامعية وااللقاب العلمية / -

 2017محافظة النجف االشرف//عضو لجنة تتولى معالجة اوضاع الطلبة المقبولين في معهد العلمين  -

عضو لجنة وزارية تتولى خطة عمل شاملة وبرنامج تنفيذ لنشر الفيدرالية وكذلك لمشروع تدريب  -

 . 2017المالكات المتخصصة في المحافظات العراقية /

 

 .  1987جامعة بغداد  –كلية القانون والسياسة  –: بكالوريوس علوم سياسية  الشهادات

 .   1994جامعة بغداد  –كلية العلوم السياسية  –ماجستير علوم سياسية             

 .   2000جامعة بغداد   –كلية العلوم السياسية  –دكتوراه علوم سياسية             



 

 .  2007: حاصل على لقب االستاذية عام   العلمية االلقاب

 

 : كتب الشكر والتقدير

 . 23/11/2017رئيس الجمهورية )فؤاد معصوم( بتاريخ شكر وتقدير من فخامة  -

 2/89/13982شكر وتقدير من دولة رئيس الوزراء المحترم ، بموجب الكتاب المرقم م.ر.ن/د -

 . 8/9/2014في 

في  69/10262شكر وتقدير من مكتب رئيس الوزراء المحترم ، بموجب الكتاب المرقم م .ر.و/ -

18/8/2016 . 

في  1/7/444العامة لمجلس النواب العراقي بموجب الكتاب المرقم  شكر وتقدير من االمانة -

10/1/2018 . 

 .16/4/2017شكر وتقدير من رئاسة الوزراء /هيئة الحشد الشعبي/مديرية االعالم ، بتاريخ  -

في  385شكر وتقدير من السيد رئيس مؤسسة الشهداء المحترم ، بموجب الكتاب المرقم م.ر/ -

15/3/2011 . 

في  1858ر من مؤسسة الشهداء /رئاسة الوزراء ، بموجب الكتاب المرقم م.ر/شكر و تقدي -

17/10/2011 . 

في  115شكر وتقدير من السيد رئيس مؤسسة الشهداء ، بموجب الكتاب المرقم م.ر/ -

23/1/2013 . 

/مجلس االمن الوطني المحترم  شكر وتقدير من السيد مستشار االمن القومي لمجلس الوزارء -

 .21/12/2008في  3726أ//2بموجب الكتاب المرقم 

 . 11/4/2017شكر وتقدير من االمانة العامة لمجلس النواب /الدائرة االدارية ، بتاريخ  -

شكر وتقدير من المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات /مجلس المفوضين ، بموجب الكتاب  -

 28/2/2017في  17/303المرقم خ/

 . 2/3/2015في  806شكر وتقدير من مجلس النواب العراقي ، بموجب الكتاب المرقم  -

شكر وتقدير من المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات /الدارة االنتخابية ، بموجب الكتاب  -

 . 18/1/2017في  9/358المرقم أد/

شكر وتقدير من المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات /االدارة االنتخابية ، بموجب الكتاب  -

 . 1/10/2015في  36/3131المرقم أد/

شكر وتقدير من السيد وكيل رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي المحترم ، بموجب الكتاب  -

 لشهادات الدراسية .، وذلك لتدقيق صحة صدور ا 12/4/2011في  135/2063المرقم خ/

شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتاب المرقم  -

 . 27/8/2017في  4/6/20087ق/

في  10363شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي المحترم بموجب الكتاب المرقم  -

أة في بناء المجتمع ، للمساهمة في مؤتمر العلمي الدولي االول )دور المر 18/4/2010

 والدولة( .

في  2/1051شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي المحترم ، بموجب الكتاب المرقم م و  -

 ، للعمل في لجنة عمداء كليات القانون والعلوم السياسية . 23/6/2013

ي ف 13247شهادة تقديرية من السيد رئيس جامعة بغداد المحترم ، بموجب الكتاب المرقم  -

، لحصول الكلية على المركز االول في التسلسل الرتبي لكليات العلوم  24/4/2013

 السياسية/العراقية .

بموجب المحترم شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العملية /جامعة بغداد  -

ية ، النجاز معامالت قبول الطلبة للدراسة المسائ 21/10/2008في  936الكتاب المرقم د م/

وبشكل متكامل وبالوقت المحدد وكانت الكلية االولى في انجاز  2008/2009للعام الدراسي 

 معامالت القبول على مستوى الجامعة .



في  2247شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد المحترم بموجب الكتاب المرقم  -

25/1/2009 . 

في  19851الكتاب المرقم شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد المحترم بموجب  -

للجهود المبذولة في اعادة التيار الكهربائي في كلية العلوم السياسية والعمل  20/6/2010

 لساعات متأخرة .

في  10ع//6/8شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد المحترم بموجب الكتاب المرقم  -

11/1/2011  . 

في  11105بموجب الكتاب المرقم  شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد المحترم -

 ، للمساهمة باسناد المكتبة الجامعية باالصدارات العلمية في المجاالت المختلفة . 11/4/2011

 6/10/2016في  6112أ/1شكر وتقدير من امانة مجلس جامعة بغداد، بموجب الكتاب المرقم  -

. 

 19/8/2015في  4447أ/1بموجب الكتاب المرقم  شكر وتقدير من امانة مجلس جامعة بغداد ، -

. 

-  

 8/1887الكتاب المرقم ق.د/، بموجب  جامعة بغداد/مديرية االقسام الداخليةشكر وتقدير من  -

 ، لمساعدة الطلبة الساكنين في مجمعات االقسام الداخلية . 26/6/2011في 

وجب الكتاب المرقم شكر وتقدير من معالي وزير الدولة لشؤون المحافظات المحترم ، بم -

 .2012 /13/3في  8/711

 . 8/5/2012شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة واسط المحترم ، بتاريخ  -

 3717شكر وتقدير من السيد عميد الكلية االسالمية الجامعة المحترم ، بموجب الكتاب المرقم  -

 . 8/12/2012في 

 5/17/184بموجب الكتاب المرقم  السيد عميد كلية الدفاع الوطني المحترم ،شكر وتقدير من  -

 . 14/2/2013في 

في  5/17/521شكر وتقدير من السيد عميد كلية الدفاع الوطني ، بموجب الكتاب المرقم  -

8/5/2013 . 

-  

شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس محافظة بغداد المحترم ، بموجب الكتاب المرقم  -

 . 7/5/2015في  4007م.ر/

 392ية /اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة ، بموجب الكتاب المرقم وزارة التربشكر وتقدير من  -

 . 17/9/2015في 

شكر وتقدير من الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني ، بموجب الكتاب المرقم  -

 . 10/5/2016في  1/11/1721

في  12594شكر وتقدير من معالي وزير التربية المحترم ، بموجب الكتاب المرقم  -

10/8/2016 . 

شكر وتقدير من السيد رئيس الهيئة السياسية لتيار االصالح الوطني ، بموجب الكتاب المرقم  -

 . 6/3/2016في  52

 شكر وتقدير من السيد مدير المعهد العراقي لحوار الفكر . -

 شكر وتقدير من السيد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي . -

في  698ذي العدد أ/ج/عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي السيد شكر وتقدير من  -

عامل مع ، لحسن االداء في ادارة العمادة بشكل جيد والداء االمانة وحسن الت 24/5/2017

 الكادر التدريسي والطلبة.

-  

في  19868شكر وتقدير من وزارة التربية /مكتب الوزير بموجب الكتاب ذي العدد  -

14/9/2017 . 



 . 21/10/2017في  89وامتنان من مركز البيان للدراسات والتخطيط ذي العدد شكر  -

في  1/14692شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة النهرين بموجب الكتاب ذي العدد  -

31/10/2017 . 

 1622شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم بموجب الكتاب ذي العدد  -

 .28/1/2008في 

 

 : الخبرات

 

 المرحلة الثانية . –تدريس مادة العالم الثالث  -:  االولية الدراسات

 تدريس مادة علم االجتماع السياسي المرحلة الثانية  -

 المرحلة الثالثة . –تدريس مادة العلوم السياسية باللغة االنكليزية  -

 المرحلة الرابعة . –تدريس مادة الرأي العام  -

 

 -: و الدكتوراهتدريس طلبة الماجستير  : العليا الدراسات

 التحليل السياسي . -

 واقع ومستقبل الديمقراطية في البالد العربية . -

 الديمقراطية والوحدة الوطنية في العراق . -

 دور النخبة في تحقيق الديمقراطية في العراق . -

 سبل تعزيز الديمقراطية الوطنية في العراق . -

 في العراق . يةالدستور والدستور -

 "ليات تفكيك الحرب االهلية في العراق آ"  -

 " العراق بين الدولة الديمقراطية وديمقراطية الدولة " . -

 ." السياسية في العراق وسبل معالجتها )باالنكليزي (" الطائفية  -

 "الحكومات المحلية" )باالنكليزي( . -

 .)الدكتوراه( مادة العلوم السياسية باللغة االنكليزية  -

   

 -:الكتب 

 2005االمارات ,  –مركز الخليج لالبحاث  –في العراق : القيود والفرص  التحول الديمقراطي 

   2010الشؤون الثقافية , بغداد  العالم الثالث بين الوحدة الوطنية والديمقراطية , دار   

  2013العراق ومحنة الديمقراطية دراسات سياسية راهنة , بغداد اذار 

  ، 2013 مؤسسة فريدريش ايبرت  ، المانياالفيدرالية والالمركزية في العراق 

  2013االدرن/ -، عمان معوقات الديمقراطية في العالم الثالث  

  ،2015،  المانياالالمركزية والحزبية، مؤسسة فريدريش ايبرت 

  كتاب المساهمة في كتابة فصل بعنوان )ادارة التنوع االجتماعي والسياسي في العراق( في

ث ، ، مركز المسبار للدراسات والبحو (107)(و اآلفاق)التعددية في الخليج و جواره الواقع 

  2015نوفمبر )تشرين الثاني( 

 

 -: البحوث

مجلة العلوم السياسية / كلية العلوم السياسية / جامعة  –معوقات الديمقراطية في العالم الثالث  -

 .  1996السنة  16/  15بغداد / العدد 

مجلة التربية / الجامعة المستنصرية / العدد   –اثر االنفتاح االقتصادي في مصر عهد السادات  -

 . 1998السنة 



لة التربية / الجامعة مج –العالم الثالث بين الوحدة الوطنية والديمقراطية في العالم الثالث  -

 . 1999  -  3المستنصرية / العدد 

 .   2001كراس جامعة بغداد /   –الديمقراطية في السياسة الخارجية االمريكية  -

مجلة التربية / الجامعة المستنصرية /  –اثر االحكام العرفية والطوارىء على الديمقراطية  -

 .  1999/  6العدد 

 .  2001 – 6التربية / الجامعة المستنصرية / العدد  مجلة  –دراسة في شرعية السلطة -

مجلة العلوم السياسية / كلية العلوم السياسية / جامعة  –الديمقراطية واالمن القومي العربي  -

 .  2003السنة   27بغداد  / العدد  

مجلة العلوم السياسية / كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد / العدد  –في الديمقراطية الوطنية  -

 .  2004السنة    28

مجلة العلوم السياسية / كلية العلوم السياسية  –مستقبل مؤسسات المجتمع المدني في العراق  -

 .  2005السنة   31جامعة بغداد / العدد   /

مجلة اوراق عراقية / مركز الفجر / العدد  – المشاكل المرحلية لما بعد االنتخابات العراقية -

 .  2005الثاني / 

السياسية / مجلة العلوم السياسية / كلية العلوم  –االنتخابات والتحول الديمقراطي في العراق  -

 .   2006السنة    32جامعة بغداد / العدد  

لية العلوم مجلة العلوم السياسية / ك –العراق بين سياسة االنتخاب وانتخاب السياسة  -

 .  2006السنة    33السياسية / جامعة بغداد / العدد 

مجلة الحوار , المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي /  –بعض المعادالت في فهم الفيدرالية  -

 .  2006تموز  

 .  2007كراس جامعة بغداد  –التسامح والحرب االهلية في العراق  -

ياسية / جامعة مجلة العلوم السياسية / كلية العوم الس –ن هاملتو –قراءه عراقية لتقرير بيكر  -

 .  2007السنة   35بغداد / العدد  

مجلة العلوم السياسية / كلية العلوم  –بعض المعادالت في اشكالية االنتخابات العراقية  -

 .  2007السنة   35السياسية / جامعة بغداد / العدد  

م السياسية / كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد / مجلة العلو –اليات منع الحرب االهلية  -

 .   2007السنة  34العدد  

 2007 -نشرة مركز الدراسات الفلسطينية نيسان –القضية الفلسطينية من منظور ديمقراطي  -

/ المركز  2008مجلة حوار الفكر العدد الثامن   –الوحدة الوطنية والفدرالية في العراق  -

 .   2008 –العراقي للبحوث والدراسات المستقبلية 

مجلة العلوم السياسية / كلية العلوم  –سبع مسائل في احسن الوسائل للسياسة العراقية  -

 .  2008السنة   36السياسية / جامعة بغداد / العدد  

مجلة شؤون عراقية / مركز العراق للدراسات / العدد  –اليات المصالحة الوطنية في العراق  -

 .  2008 –تشرين االول  –االول 

 .10،العدد بغداد  –مجلة االسالم والديمقراطية  –الديمقراطية والتنمية البشرية  -

 (.2011) 324-343العدد -مجلة الثقافة الجديدة -الديمقراطيةبديمقراطية التظاهر والتظاهر  -

دار الفرات   –مجلة اوراق فراتية  –دور النخب السياسية في ايضاح العملية السياسية  -

 .2012-2العدد –بابل  -للثقافة واالعالم

جامعة –مجلة العلوم السياسية  -دور شبكات التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربي -

 .2012لسنة 44العدد -بغداد

- American Presidential election(2008-2012) 

 .2012( كانون االول 45بحث مشترك / مجلة العلوم السياسية العدد) -ريكيةاالنتخابات الرئاسية األم

 2013( تموز 46بحث مشترك / مجلة العلوم السياسية العدد )-الديمقراطية واالمن االنساني -



وطني والوحدة الوطنية االمن النبار و دورها في تعزيز الحملة العسكرية االمنية في صحراء اال -

 . 2014كانون الثاني  9وآفاق المستقبل  / مجلة مركز دراسات البصرة والخليج العربي 

/مجلة العلوم السياسية العدد  2003اثر الدولة الريعية على الخيار الديمقراطي في العراق بعد عام  -

 . 2015(  تموز 50)

( كانون االول 35-34الرهاب /مجلة حوار الفكر العددان)خيارات العراق االستراتيجية في مكافحة ا -

2015 . 

 .2016( كانون الثاني 51الدور االقليمي العراقي المنتظر/مجلة العلوم السياسية العدد) -

عالقة الحكومة االتحادية باقليم كردستان تعديل في السياسة ام الدستور ؟ ، سلسلة اصدارات  -

وجز ورشة االلتزام بالدستور ضمانة لوحدة العراق مركز البيان للدراسات والتخطيط /م

 . 2018 –ولخياره الديمقراطي 

 

 -: المقاالت

 العديد من المقاالت السياسية في الصحف العراقية .

 

  -: الندوات و المؤتمرات

المشاركة في القاء بحث بعنوان ) مستقبل مؤسسات المجتمع المدني في العراق ( في ورشة  -

 2004 لاالمم المتحدة حول منضمات المجتمع المدني في العراق كانون االوعمل التي نضمتها 

(UNDOPS)  . 

االمريكية بالتعاون مع جامعة  –المشاركة في الدورة الصيفية التي نضمتها مؤسسة فولبرايت  -

 .  (ADP)  2005حول السياسة االمريكية والفكر السياسية االمريكي   –ماسوشتس 

 – (KOICA)متها المؤسسة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي ي نظالتالمشاركة في الندوة  -

 .  2006في العراق حول السياسة التعليمية 

, في المشروع السياسي (المشاركة في القاء بحث بعنوان ) دور الحكومات العراقية الثالث  -

اسات ندوة عمان حول منع الحرب االهلية في العراق التي نظمها المركز العراقي للدر

 )االصدار الثالث( .  2007االستراتيجية في شباط 

حول مقرر تدريس  2007ل " في عمان اب / ركة في منتدى الفدرالية " ورشة عمالمشا -

 الفدرالية في العراق .

 اربيل . 2007 –كانون االول  –مية يالمشاركة في المؤتمر العالمي حول الحريات االكاد -

المشاركة في القاء بحث بعنوان ) الفدرالية والوحدة الوطنية في العراق ( ندوة المؤتمر  -

كانون  -فندق المنصور / ميليا –كلية العلوم السياسية  –الجامعة المستنصرية  –العلمي االول 

 . 2008الثاني 

مها المعهد المشاركة في القاء بحث بعنوان ) العوامل الدولية والعراق ( / الندوة التي نظ -

  2008تشرين االول  9-5االردن للمدة  –في البحر الميت  NUPIالنرويجي للشؤون الدولية 

. 

المعهد  –لو يارات االمريكية في العراق في اوسرة حول الخالمشاركة في القاء محاض -

 .   2008النرويجي للشؤون الدولية / كانون االول / 

 –اسي للمرأه العراقية في المؤتمر العلمي االول المشاركة في القاء بحث حول السلوك السي -

وزارة التعليم العالي بالتعاون مع كلية التربية للبنات / جامعة بغداد /  –لجنة بحوث المرأه 

 .  2010فندق المنصور ميليا  

ستثمارات االعالمية , بالتعاون مع شركة عين العراق لالبحث حول بناء الدول في العراق ألقاء -

 .2010والثقافية  

 .2012أيار  –بحث في جامعة واسط بعنوان مستقبل العملية الديمقراطية في العراق  ألقاء -



ور الوظيفي : المنظبعنوانمجلس الوزراء  بحث في مؤتمر افتتاح مركز النهرينألقاء  -

 .17/6/2012مجلس االمن الوطني  –العربيةوالعالقات العراقية 

 المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية  -المشاركة في دورة المهارات االدارية للقيادات العليا  -    

 وزارة التخطيط. –المعلومات       

 ،في الكلية االسالمية القاء محاضرة في  ندوة )التحول الديمقراطي في العراق الواقع والطموح(  -

 .2012كانون االول /النجف االشرف–الجامعة

 –حول مستقبل المشروع الديمقراطي في العراق ، جامعة النجف االسالمية  محاضرةالقاء  -

 .2012الثاني تشرين 

 مؤسسة  – 2003المشاركة ببحث حول حقوق الشهيد في ظل النظام السياسي العراقي بعد  -

 .19/1/2013فندق الرشيد  –الشهداء       

القاء محاضرة حول التظاهرات في التشريعات العراقية والدولية والواقع العراقي...آذار  -

 وزارة حقوق االنسان. –المركز الوطني لحقوق االنسان  -2013

 كلية الدفاع    –وزارة الدفاع  -إلقاء محاضرة حول الخيار الديمقراطي من مكافحة االرهاب -

 .2013الوطني.. شباط      

كلية الدفاع  –وزارة الدفاع  –الخيار الديمقراطي لبناء الدولة العراقية  رة حول القاء محاض -

 .2013أيار  -الوطني

مراقبة أداء انتخابات مجالس المحافظات العراقية الطالق تقرير المشاركة في المؤتمر االول  -

 .2013بالتعاون مع االمم المتحدة / حزيران  2012

)العراق الى اين ؟ في مواجهة تصاعد العنف المشاركة في ورشة العمل  تحت عنوان  -

 .2013والطائفية(برلين / المانيا، كانون االول 

/  جامعة البصرة –مركز دراسات البصرة والخليج العربي الندوة العلمية لإلقاء محاضرة في  -

 .2014كانون الثاني 

معهد الخدمة الخارجية، بعنوان )علم النفس السياسي ( إلقاء محاضرة  في وزارة الخارجية /  -

 .2014شباط 12

( في جامعة إلقاء محاضرة حول ) العالقة النفطية بين الحكومة االتحادية واقليم كردستان -

 .2014شباط 18صالح االقتصادي في وبالتعاون مع المعهد العراقي لالالنهرين 

فريدريش ايبرت مؤسسة الشرق االوسط( المشاركة في ورشة عمل حول )عملية السالم في -

 .2014االردن، آذار –االلمانية، التي عقدت في عمان 

المشاركة في ورشة العمل الموسومة )المرجعية الدينية العليا وفتوى الدفاع عن العراق  -

والمقدسات )االهمية التاريخية، المضامين الفكرية واالبعاد السياسية(( التي عقدت في مركز 

 . 26/6/2014للدراسات والبحوث ، يوم الخميس كربالء 

القاء بحث في المؤتمر الموسوم) اتفاق الطائف بعد ربع قرن على اعالنه ( مؤسسة فريدريش  -

 24-22لبنان للفترة من  –المركز المدني للمبادرة الوطنية ، التي عقدت في بيروت  –ايبرت 

 . 2014تشرين االول 

ينية العليا وفتوى الدفاع عن العراق والمقدسات في مركز المشاركة في ندوة المرجعية الد -

 .2014حزيران//26كربالء للدراسات والبحوث 

 . 2015الوطني ، في شهر شباط  الدفاعإلقاء محاضرات في كلية  -

 9بتاريخ مركز النهرين للدراسات االستراتيجية في  (بعنوان )ماذا بعد داعشإلقاء محاضرة  -

 . 2015شباط 

محاضرة عن )الدور األقليمي للعراق( ، االمانة العامة لمجلس الوزراء ، يوم الثالثاء إلقاء  -

 . 2015نيسان//14بتاريخ 

المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد  -

 . 2015الموسوم)الديمقراطية والمشروع الوطني العراقي(، ايار 



حول المستقبل السياسي للعراق بين ارادة ، إلقاء محاضرة في مؤسسة النخب االكاديمية  -

 . 2015اب//19القوى السياسية ومطالب الجماهير ، بتاريخ 

تشرين االول  22القاء محاضرة بعنوان)الديمقراطية والدستور( في كلية الدفاع الوطني ،  -

2015. 

قاعة  -راقي( في االمانة العامة لمجلس الوزراء القاء محاضرة بعنوان ) هجرة الشباب الع -

 . 2015تشرين الثاني  9بغداد ، بتاريخ 

المشاركة بورقة بعنوان )نحو سياسة خارجية ناجعة مع تركيا( في  ندوة حوارية بعنوان  -

)السياسية الخارجية العراقية وتحديات المرحلة( في مجلس النواب العراقي/لجنة العالقات 

 . 2015تشرين الثاني  11اريخ الخارجية ، بت

المشاركة في حلقة نقاشية بعنوان)العراق والخيارات الدولية لمواجهة االرهاب( في المعهد  -

 . 2015تشرين الثاني  21العراقي لحوار الفكر ، 

مؤتمر اطالق ورقة سياسية بعنوان )االصالحات السياسية في العراق .. ورقة تقويمية(  -

 . 2016اب  16االلمانية ، لمؤسسة فريدريش ايبرت 

مؤتمر الدولي الثاني للعمليات النفسية واالعالمية لمواجهة داعش الذي اقيم في المشاركة في ال -

 .2016اب  11-10ستراتيجية للفترة من مركز النهرين للدراسات اال

تشرين الثاني  5القاء محاضرة بعنوان)الفيدرالية بين رؤية التقييم والتقسيم ( في ندوة مركز البيان ، -

2016. 

تقبل العراق ما بعد استعادة الموصل( لمؤسسة فريدريش مشاركة في جلسة نقاشية بعنوان )مسال -

 . 2016تشرين الثاني  12العراق ،  –بغداد  –إبيرت في فندق بابل 

القاء محاضرة في ندوة علمية بعنوان)التعديالت الدستورية في العراق مشروع بناء الدولة  -

 .2016تشرين الثاني  26في مركز البيان ،والمجتمع( 

معهد العراق  –القاء بحث بعنوان )معالجات سياسية لمرحلة ما بعد داعش( مؤتمر حوار بغداد  -

 . 2017كانون الثاني//15-14للحوار بالتعاون مع مجلس النواب العارقي للفترة من 

: رؤية اكاديمية( في الندوة  2003)تقويم المشروع السياسي في العراق منذ عام  القاء بحث بعنوان -

بعنوان )النخب في المرحلة الراهنة ، مالها وما عليها( ، المنعقدة يوم السبت الموافق 

 في نقابة المهندسين الزراعيين . 21/1/2017

 

، حول) واقع قوات الحشد الشعبي العراقية( فندق بابل ، مؤسسة فريدريش ايبرتالمشاركة في ندوة  -

 .  2017/شباط/25السبت 

المشاركة في ورشة عمل حول بناء السالم والحوار في الجامعات العراقية )جمعية االمل  -

UNDEP 2017شباط  15-14( للفترة من . 

، الحوار بين القوميات واالديان في العراقالمشاركة في دورة أكاديمية لمهارات المصالحة وبناء  -

  .2017أغسطس  8-2،  )جمعية أمل العراقية( في أربيل

المشاركة بالمؤتمر السنوي االول لمركز البيان للدراسات والتخطيط الموسوم)التخطيط لرسم  -

 العراق . –، بغداد  2017ايلول  16سياسات اقتصادية ومالية جديدة في العراق( ، 

القاء كلمة في الجلسة الحوارية تحت عنوان)دستورنا خيمتنا والضامن لوحدة العراق( بمناسبة  -

العراقي مجلس النواب  اقامهاالتي والسنوية الثانية عشر لالستفتاء على الدستور العراقي  الذكرى

 . 2017 /22/10في جامعة النهرين يوم االحد الموافق 

 العمل ورشة في ) االرهابي المتطرف الفكر لمواجهة الناجعة السياسات ( بعنوان محاضرة القاء- 

 من العديد وبحضور االلماني كانديد مركز مع بالتعاون 2017 االول كانون 8 يوم عقدت التي

 .العراق بغداد / النواب مجلس واعضاء االكاديمية و العلمية الشخصيات

المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة اعالم داعش وفكره ،مستشارية االمن الوطني  -

 . 2017كانون االول/ /14-13بغداد//



)االلتزام بالدستور ضمانة لوحدة العراق ولخياره الديمقراطي(/ مركز المشاركة في ورشة العمل  -

 . 2018البيان للدراسات والتخطيط ، 

، معهد في المؤتمر الدولي للحوكمة والالمركزية طريق للمصالحة الوطنية والتنمية ببحث المشاركة  -

-24بغداد / /الكندي لدعم الفيدرالية والالمركزية المالية والصمود في مواجهة االزمات الحوكمة

 . 2018كانون الثاني//25
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