
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة

 

 

 

 

           عمار حميد ياسين:  االســــــــــــم 

  1974 : تاريخ الميـالد 

  جمتزو الحالة الزوجية :

    واحد عـــــدد األوالد  :

  مسلمالديـــــــــــانة   : 

 : علوم سياسية            التـخـصــص

   تدريسي:      الوظيفة

      مساعدأستاذ  الدرجة العلمية :

 : جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية                عنوان العمل

 هاتف العمل   :        

 :        الهاتف النقال

 : كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1999 العلوم السياسية بغداد    

 2003 العلوم السياسية بغداد          ماجستيرال

 الدكتوراه

 

 2009 العلوم السياسية بغداد

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 / / / أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 اآلنولغاية  – 2009 جامعة بغداد لعلوم السياسيةكلية ا       1

2           

3     

4    

5    

6    

7    

8    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

مركز بحوث السوق جامعة بغداد / الدرجة السادسة 1

 وحماية المستهلك

2005- 2009 

 2014 -2009 جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية الدرجة الخامسة   2

 ولغاية االن -2014 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية الدرجة الرابعة 3

4    

5    

6    

7    



 

 

 

 

 

 

 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2014- 2008 اإلستراتيجيةدراسة  إلىمدخل  كلية العلوم السياسية 1

 2015- 2014 يةتاريخ العالقات الدول كلية العلوم السياسية 2

 2016-2015 اإلستراتيجيةدراسة  إلىمدخل  كلية العلوم السياسية 3

 2017-   2016 الوسيط في التنظيم الدولي كلية العلوم السياسية 4

 2018-2017      دبلوماسية                     كلية العلوم السياسية       5

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 يح ، الرسائل ( التي أشرف عليها:خامساً: ) االطار 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

التنافس الجيوبوليتكي بين البرامج  1

الفضائية األسيوية لـ) الصين، 

 الهند، اليابان(

 2014-2013  الدراسات الدولية

إستراتيجية حلف الناتو في أمن  2

منطقة الخليج العربي بعد العام 

2003 

 2014-2013 راسات الدوليةالد

 



 

 

 

 

 

 

 

نحو العالمية:  توجهات الصين  3

 دراسة في الفرص والتحديات

 2014 الدراسات الدولية

اإلستراتيجية اإليرانية تجاه العراق  4

لمرحلة ما بعد انسحاب القوات 

 2011األمريكية عام 

 2016 الدراسات الدولية

فاعلية مجلس حقوق اإلنسان في  5

 لحقوق األساسيةمواجهة انتهاك ا

 2017 الدراسات الدولية

استراتيجية االمن القومي الصيني  6

 2001الباسفيك بعد عام -اسيا هتجا

 2017 الدراسات الدولية

 

توجهات وزارة الخارجية  7

االسترالية تجاه المنطقة العربية: 

 ً  العراق انموذجا

 2016 وزارة الخارجية/ معهد الخدمة الخارجية

ارجية الكورية السياسة الخ 8

الجنوبية تجاه الشرق االوسط بعد 

2003 

 2017 وزارة الخارجية/ معهد الخدمة الخارجية

 

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

القدس في اإلدراك االستراتيجي  1

 األمريكي

 مركز الدراسات 2010

 ةالفلسطيني

 ورقة عمل



 

 

 

 

 

 

 

مستقبل العالقة بين العراق  2

والواليات المتحدة األمريكية 

 2010بعد انتخابات العام 

 بغداد/كلية العلوم جامعة     2010       

 السياسية

 ورقة عمل

 

 

 

 

 

 

 

سياسات االتحاد األوربي حيال  3

 القدس

    مركز الدراسات           2011       

 الفلسطينية        

 ورقة عمل      

السياسة الخارجية ودورها في  4

تعزيز األداء الحكومي 

 والبرلماني في العراق

جامعة بغداد/ كلية العلوم  2011      

 السياسية

 ورقة عمل       

 ةمكانة النفط في اإلستراتيجي 5

 األمريكية

جامعة بغداد/ كلية العلوم  2011     

 السياسية

ورقة  /ندوة     

 عمل

-األمريكية -العالقات العراقية 6

مجاالت التعاون والشراكة 

 -2011لمرحلة ما بعد العام 

 رؤية مستقبلية.

جامعة بغداد/ كلية العلوم  2012      

 السياسية

ورقة  /ندوة     

 عمل

مكانة القدس في اإلدراك  7

 االستراتيجي اإلسرائيلي

 اساتمركز الدر     2012       

 الفلسطينية       

 ورقة عمل     

مستقبل التعايش السلمي  8

والوحدة الوطنية في العراق 

 2003بعد العام 

جامعة بغداد/ كلية العلوم  2012      

 السياسية

 ندوة        

 

صعود الصين:القوة والنفوذ في  9

القرن الحادي والعشرين: نظرة 

 تقويمية

العلوم  جامعة بغداد/ كلية 13/3/2013

السياسية/ فرع الدراسات 

 الدولية

ورقة  /ندوة         

 عمل

اإليراني في  -التنافس السعودي 10

 منطقة الشرق األوسط

جامعة بغداد/ كلية العلوم  7/1/2013 

 السياسية

ورقة  /ندوة       

 عمل

 



 

 

 

 

 

 

 

دور السياسة الخارجية  11

العراقية في تفعيل األداء 

 2003الدبلوماسي بعد العام 

جامعة بغداد/ كلية العلوم  23/3/2014

 السياسية

ورقة ندوة/        

 عمل

 ورقة عمل بيت الحكمة 28/8/2013 الديمقراطية التوافقية 12

ندوة سفير العراق في دولة  13

 جنوب افريقيا

كلية العلوم  8/10/2013

 السياسية/جامعة بغداد

 حضور

 

توظيف اإلرهاب وإشكالية بناء  14

ي استراتيجي: منظور امن

 ً  المنطقة العربية انموذجا

كلية العلوم السياسية/  15/3/2015

 جامعة بغداد

ندوة/ ورقة عمل 

 مشتركة

 واإلدراك اإلدارةخيارات  15

السياسة  أداءالمستقبلي لطبيعة 

 الخارجية العراقية

كلية العلوم السياسية/  10/3/2016

 جامعة بغداد

 ندوة/ ورقة عمل

 -فس األمريكيإشكالية التنا 16

الروسي حيال المنطقة العربية: 

 دراسة األزمة السورية

جامعة بغداد/ مركز  5/10/2016

الدراسات اإلستراتيجية 

 والدولية

المشاركة في بحث  

ضمن أعمال 

المؤتمر السنوي 

 2017-2016للعام 

 

نحو استراتيجية فاعلة لتعزيز  17

دور مؤسسات المجتمع المدني 

العراق  في مكافحة الفساد:

 ً  انموذجا

هيئة النزاهة بالتعاون مع  8/4/2017

مركز كربالء للدراسات 

 والبحوث

المشاركة في اعمال 

المؤتمر السنوي 

التاسع لهيئة 

-2016النزاهة 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

التعايش السلمي ودوره في  18

تعزيز الوحدة الوطنية: العراق 

 ً  انموذجا

جامعة بابل/ كلية  27/4/2017

 الدراسات القرآنية

لمشاركة في ا

المؤتمر العلمي 

السنوي السابع 

 2017-2016للعام 

دور الجامعات العراقية في  19

أعداد القيادات الشبابية لتعزيز 

 المسؤولية المجتمعية

الجامعة المستنصرية/  2017 /4 /27

 العلوم السياسية

المشاركة في 

المؤتمر العلمي 

السنوي التاسع 

 2017للعام 

يان ودوره في التعايش بين االد 20

 تحقيق الوحدة الوطنية

ندوة االتصال  جامعة بغداد/ كلية االعالم 28/3/2017

 والسلم االهلي

دور السياسة  الدولية الدراسات ندوة فرع 21

الخارجية العراقية 

في تفعيل األداء 

الدبلوماسي 

لمرحلة ما بعد 

 2011عام 

جامعة بغداد/ العلوم 

 السياسية

ندوة فرع الدراسات 

دولية الموسومة ال

 ) االداءـب

الدبلوماسي العراقي 

: 2003بعد عام 

 القيود والفرص

 



 

 

 

 

 

 

 

 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية 

  عضواً في لجنة المراقبة لالمتحانات النهائية 1

 24/4/2013( في 39بموجب االمر) عضواً في لجنة االستالل 2

 1/11/2011( 103بموجب االمر ذي العدد) بقة التعديالتعضواً في لجنة مطا 3

 5/5/2014( 1140بموجب االمر ذي العدد) عضو لجنة امتحانية 4

      عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالبة         5

 امنة وليد علوان

ام )االمن االوربي في االستراتيجية االمريكية بعد ع

 25/8/2013( بتاريخ 2001

     لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالبة        عضو  6

 وئام رحمن كطان الشمري

ام ع)االستباقية في الفكر االستراتيجي االمريكي بعد 

 5/1/2014( بتاريخ 2001

عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراة للطالب اثير  7

 ناظم عبد الواحد الجاسور

ن ) استراتيجية حلف شمال االطلسي تجاه قليم البلقا

 15/5/2014مابعد الحرب الباردة( بتاريخ 

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالب سداد  8

 نوري جاسم

( 2012-2000الصينية للفترة  -) العالقات الروسية

 25/5/2014بتاريخ 

عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه للطالب  9

 محمود عبيد محمد

الروسي في اسيا الوسطى  -)التنافس االمريكي

والقوقاز بعد انتهاء الحرب الباردة( بتاريخ 

25/6/2014 

عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه للطالب  10

 محسن حساني ظاهر

( 2012-2000) السياسة الخارجية الروسية 

 18/5/2014في  103بموجب الكتاب ذي العدد 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

تقويم بحث بعنوان) تسييس اجراءات المحكمة 

ج انموذ -واالزدواجية في تطبيقها الجنائية الدولية

 اسرائيل(

 3/2/2014( بتاريخ186بموجب االمر ذي العدد)

عضو لجنة مناقشة  رسالة الطالبة سلوى صكبان  12

 إبراهيم

دور حلف الناتو في امن الخليج العربي بعد عام 

 5/3/2015في  50بموجب الكتاب ذي العدد  2003



 

 

 

 

 

 

 

اه للطالب عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتور 13

 علي طارق جاسم

 دور وزارة الخارجية األمريكية في القرار السياسي

 الخارجي ما بعد الحرب الباردة: العراق انموذجاً،

 18/1/2014في  327بموجب االمر ذي العدد 

بـ) العالئيلية واثرها على القضية الفلسطينية 

س  537، بموجب الكتاب ذي العدد 1994-2014

 االسر -االردنيةاقات 15/6/2015في 

خبير علمي لرسالة الماجستير الموسومة ـ)  14

 ضيةاالسرائيلية واثرها على الق -العالقات االردنية

 2014-1994الفلسطينية 

س( في  537بموجب الكتاب ذي العدد)

15/6/2015 

كابس علمي الطروحة الدكتوراه الموسومة بـ)  15

 كي(مكانة تركيا في المدرك االستراتيجي االمري

اب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /بموجب الكت

 17/5/2015في  1685ذي العدد ج.ع.س 

عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب  16

 عدنان خلف حميد

السياسات الخارجية للقوى االسيوية الكبرى:دراسة 

مقارنة ) الصين، اليابان، والهند( حيال المنطقة 

في  603اب ذي العدد ع العربية، بموجب الكت

16/8/2015 

17 

 

( في 167بموجب األمر اإلداري ذي العدد)  عضو اللجنة العلمية لفرع الدراسات الدولية

19/8/2015 

عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالب اياد  18

 طارق عبد المجيد

االنتشار النووي واثره على استراتيجية الردع 

 عاالمر االداري ذي العدد واالمن االقليمي، بموجب 

 22/12/2015في  888
ت  23تقييم بحوث ترقية بموجب الكتاب ذي العدد  19

 21/6/2016ع في 

 لجنة الترقيات في كلية العلوم السياسية

خبير علمي ألطروحة الدكتوراه الموسومة)  20

م السياسة األمريكية تجاه القوى الصاعدة في النظا

 العالمي

س في  104بموجب األمر اإلداري ذي العدد 

25/1/2016 

تقويم بحث لمجلة العلوم السياسية/ جامعة بغداد  21

الموسـوم بـ) مستقبل العالقات بين العراق 

 واالتحاد االوربي

 21/2/2016في  83بموجب الكتاب ذي العدد 

22 

 

 

 

 

 

خبير علمي لرسالة الماجستير الموسومة بـ) 

 التركية(  -ي العالقات العراقيةمسألة المياه ف

س( في  286بموجب األمر اإلداري ذي العدد)ع 

7/3/2016 

عضو لجنة مناقشة بحث الترقية في وزارة  23

 الخارجية العراقية

، عملية صنع القرار في السياسة الخارجية االيرانية

 15/6/2016في  872بموجب االمر ذي العدد 



 

 

 

 

 

 

 

كتوراه للطالب عضو لجنة مناقشة أطروحة الد 24

 محمود عبد الرحمن  خلف

العالقات التركية مع دول إقليم القوقاز وآفاقها 

المستقبلية، بموجب االمر االداري ذي العدد) ع 

 3/5/2016( في 355

( في 161بموجب االمر االداري ذي العدد) عضو في لجنة استالل 25

27/6/2016 

بغداد تقويم بحث لمجلة العلوم السياسية/ جامعة  26

الموسوم بـ ) التعددية القطبية في ظل النظام 

 الدولي الجديد

 12/9/2016في  103بموجب الكتاب ذي العدد 

تقويم بحث لمجلة كلية العلوم السياسية/ جامعة  27

ي استراتيجية الحرب الوقائية فبغداد الموسوم بـ) 

 2006-2002وثائق االمن القومي االمريكي 

 8/9/2016( في 308د)بموجب  الكتاب ذي العد

عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب  28

 محمد كاظم

توجهات الصين نحو العالمية: دراسة في الفرص 

( 322والتحديات، بموجب االمر االداري ذي العدد)

 29/9/2016في 

عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالبة  29

 دعاء نوري فليح

يل الصراعات الدولية: منهج مثلث الصراع في تحل

انموذج الكوريتين بموجب االمر االداري ذي العدد 

 8/12/2016في  220



 

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالب  30

 احمد يوسف كيطان

 أدارة روسيا لالزمات االقليمية والدولية بعد عام

في  305بموجب االمر االداري ذي العدد ع/ 1991

18/ 4/2017. 

ن مناقشة رسالة الماجستير للطالبة سارة عضو لج 31

 قاسم عبد الرضا

 تأثير تجمع بريكس في النظام النظام الدولي بموجب

( في 164االمر االداري ذي العدد)ب.ت 

12/7/2017. 

عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالب  32

 بشار بكر أغوان

 القوى الكبرى واعادة تشكيل النظام الدولي: دراسة

رضيات الصعود واالفول بموجب االمر االداري في ف

 .2016 /12 /14س في  350ذي العدد) 

 

ي تقييم بحوث الترقية العلمية بموجب االمر االدار 33

 12/3/2017في  87ذي العدد 

 جامعة تكريت /كلية العلوم السياسية.

عضو لجنة االستالل بموجب االمر االداري ذي  34

 3/5/2017س في  371العدد 

 امعة بغداد/ العلوم السياسيةج

تكليف مواد مقاصة بموجب االمر االداري ذي  35

 6/10/2016( في 371العدد)

دراسة مقارنة بين توظيف القوة الصلبة والناعمة) 

 نماذج مختارة(



 

 

 

 

 

 

 

 2016 /24/2س في  242بموجب االمر ذي العدد  عضو في هيئة تحرير مجلة كلية العلوم السياسية 36

 

بحوث الترقية بموجب االمر االداري ذي تقويم  37

 2016 /24/10( في 41العدد)

 يةجامعة بغداد/ مركز الدراسات االستراتيجية والدول

 

 

 مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم . فيثامنا: المشروعات البحثية 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2011  بغداد/ بيت الحكمة        اليهوديينحقوق المرأة بين الدين والتشريع  1

العوامل الداخلية والخارجية للتغيير السياسي في  2

 المنطقة العربية

جامعة بغداد/ مركز 

 الدراسات الدولية

 2013مارس/ 

إشكالية توزيع االختصاصات بين الحكومة االتحادية  3

 واإلقليم في العراق

جامعة تكريت / كلية 

 العلوم السياسية

20-

21/11/2013 

توجهات السياسة الخارجية الروسية حيال منطقة  4

 الخليج العربي

الجامعة المستنصرية/ 

 كلية العلوم السياسية

16/12/2013 

تأمالت في الديمقراطية التوافقية)دراسة  5

 تحليلية..مقارنة.. نقدية( العراق أنموذجا.

بيت الحكمة/ قسم 

 الدراسات السياسية

  2013 

بل العالقة مابين العراق والواليات المتحدة مستق 6

ام األمريكية لمرحلة مابعد انسحاب القوات األمريكية ع

2011 

جامعة بغداد/ مركز 

 الدراسات الدولية

بحث منشور في 

(، تموز 53العدد)

 2012العام 



 

 

 

 

 

 

 

قراءة في المذهب العسكري الروسي بين الماضي  7

 والحاضر

جامعة بغداد/ مركز 

 وليةالدراسات الد

بحث منشور في 

(، 56العدد)

نيسان العام 

2013 

مجلة دراسات سياسية/  2003االمريكية بعد العام  -العالقات العراقية 8

 بيت الحكمة/ بغداد

بحث منشور في 

 2013( 24العدد)

ة يميالثورات العربية وأثرها على معادلة التحوالت االقل 9

 في الشرق االوسط

مجلة الكوفة/ العلوم 

 سيةالسيا

(، 17العدد)

 2014(،6السنة)

مجلة الدراسات الدولية/  انالتوجه الجيوستراتيجي اإلسرائيلي حيال إقليم البلق 10

مركز الدراسات 

 اإلستراتيجية

 والدولية/جامعة بغداد

وعد بالنشر/ 

( في 260العدد)

23/8/2016 

دور السياسة الخارجية العراقية في تفعيل األداء  11

 2003لة ما بعد العام الدبلوماسي لمرح

مجلة بيت الحكمة/ 

 الدراسات السياسية

وعد بالنشر ذي 

في  18العدد 

17/2/2015 

مفهوم المواطنة وحقوق المواطن في الدستور العراقي  12

في كتاب: الدستور العراقي وانعكاساته  2005لعام 

-2014على بناء الدولة وحقوق المواطن/ بغداد/ 

2015 

منشور  كتاب بيت الحكمة / بغداد

2014-2015 



 

 

 

 

 

 

 

الدبلوماسية العراقية ودورها في اخراج العراق من  13

 2003الفصل السابع بعد العام 

بحث منشور  مجلة حوار الفكر

 2016( 33العدد)

السياسة الخارجية الروسية حيال الخليج العربي  14

 2003لمرحلة ما بعد عام 

كلية العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث منشور

( كانون 51العدد)

 2016الثاني 

المشاركة في الدورة التدريبية في مركز الحاسبة  15

االلكترونية الخاص بالموقع االلكتروني للمجالت 

( في 554العلمية، بموجب الكتاب ذي العدد)

15/3/2016 

جامعة بغداد/ مركز 

 الحاسبة االلكترونية

2016 

غداد الخاصة المشاركة في الندوة المقامة في جامعة ب 16

بمعامل الترميز الدولي للمجالت العلمية، وكيفية 

االرتقاء في كتابة البحوث العلمية، محاضرة 

 للبروفيسور كريستوفر المونت من القنصلية األمريكية

 في البصرة عبر السكايب.

 2016اذار / جامعة بغداد

ين للدراسات مجلة النهر االمن الوطني دراسة في المفاهيم واالبعاد النظرية 17

( 3االستراتيجية، العدد)

 2017أب 

مركز النهرين 

للدراسات 

 االستراتيجية

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 



 

 

 

 

 

 

 

 بموجب االمر االداري ذي   هيئة تحرير مجلة العلوم السياسية/ جامعة بغداد

   2016 /24/2( في 242العدد)

 صص الدراسات الدولية في قسم العلوم لجنة استحداث دراسة ماجستير في تخ

عدد ذي ال السياسية/ كلية القانون والسياسة/ الجامعة العراقية بموجب االمر الوزاري

  2016 /11 /30في  4211

  لدراسياعضوية اللجان الخاصة بالمراقبة االمتحانية للدورية االول والثاني للعام 

  .حسب االوامر االدارية 2016-2017

 الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. عاشراً: كتب 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2007 جامعة بغداد بحوث السوق وحماية المستهلكمركز  1

 2008 جامعة بغداد بحوث السوق وحماية المستهلكمركز  2

م جامعة النهرين/ كلية العلو  عميد كلية العلوم السياسية 3

 السياسية

4/1/2009 

 2010 جامعة بغداد بحوث السوق وحماية المستهلكمركز  4

 2010 جامعة بغداد مركز الدراسات الفلسطينية 5

 2011  جامعة بغداد               مركز الدراسات الدولية 6

   2011  جامعة بغداد               مركز الدراسات الفلسطينية 7

 18/4/2011 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية السياسية عميد كلية العلوم  8

معالي وزير التعليم العالي والبحث   9

 العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

28/9/2011 

 

 29/5/2012 جامعة السليمانية      رئيس جامعة السليمانية  10

وم السياسية/ جامعة عميد كلية العل كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد 11

 بغداد

  3/4/2013 

عميد كلية العلوم السياسية/ جامعة  كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد 12

 بغداد

  30/4/2013 

                        

 
عميد كلية العلوم السياسية/ جامعة  كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد 13

 بغداد

  17/3/2013 

                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 16/2/2014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 14

للبحوث والدراسات  يمركز حمو راب 15

 اإلستراتيجية

 4/2/2014 مدير المركز

عميد كلية العلوم السياسية/ جامعة  جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية 16

 بغداد

بموجب االمر ذي 

س( في  568د)العد

3/7/2014 

عميد كلية العلوم السياسية/  جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية 17

شهادة مشاركة في المؤتمر 

 السنوي

5/5/2015 

الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم   18

 السياسية

للمشاركة في اعمال  /عميد الكلية

المؤتمر العلمي السنوي الثامن 

 للكلية

18/12/2014 

معة بغداد/ مركز الدراسات جا 19

 اإلستراتيجية والدولية

للمشاركة في بحث  مدير المركز/ شكر وتقدير

ضمن أعمال المؤتمر 

السنوي العلمي  

2016 
جامعة بغداد/ مركز الدراسات  20

 اإلستراتيجية والدولية

المؤتمر السنوي  مدير المركز/ شهادة مشاركة

 5/10/2016للمركز 

 

يس هيئة النزاهة/ شهادة رئ هيئة النزاهة 21

 مشاركة

المشاركة في اعمال 

علمي ال المؤتمر

التاسع لهيئة النزاهة 

 2017 /4 /8في 



 

 

 

 

 

 

 

بموجب الكتاب ذي  كتاب شكر وتقدير مكتب رئيس الوزراء 22

 /23في  24907العدد 

10/ 2016 

بموجب الكتاب ذي  شكر وتقدير مستشارية االمن الوطني 23

 /6/9في  1983العدد 

2017 

 
بموجب االمر ذي  شكر وتقدير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 24

في  2344العدد ب.ت. 

20/ 3/ 2017 

 
الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم  25

 السياسية

للمشاركة في اعمال  شهادة مشاركة

المؤتمر العلمي 

تاسع في الالسنوي 

27/ 4/2017 
 

 عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 مشكالت الوحدة الوطنية في نيجيريا 1

 الحرب تهاءتوجه الواليات المتحدة األمريكية تجاه إقليم شمال إفريقيا بعد ان 2

 ))دراسة جيوستراتيجية((

 

2017 

 ألوربياحاد مستقبل عالقات العراق الدولية: الواليات المتحدة األمريكية واالت 3

 أنموذجا

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

              

              

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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