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      عبد الحسين البياتي  محمد عزيز عبد الحسن االستاذ المساعد الدكتور :    ـم ـــــــــاالســ

  1966 : تاريخ الميـالد 

 متزوجالحالة الزوجية :

 2  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 دراسات دولية:             صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

/ الجهة المانحة الجامعة المستنصرية     16/10/1999: الدكتوراة      شهاده تاريخ الحصول على  

 المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية 

 29/12/2005تاريخ التعيين:

 2016/   4 /27تاريخ الحصول عليه :                           أستاذ مساعداللقب العلمي :   

 األختصاص العام :دراسات دولية



 

 

 

 

 ةيسياساالختصاص الدقيق :دراسات 

 

 استاذ مساعد/ دكتوراه      الدرجة العلمية :

 كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد :     عنوان العمل

 /العمل   :         هاتف

 :     الهاتف النقال

 كتروني البريد إالل

 . أوالً : المؤهالت العلمية

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 بغداد

 بغداد

 القانون/الدراسات المسائية

 علوم سياسية

2005 

1991 

 1994 العلوم السياسيةكلية  جامعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

المعهد العالي للدراسات السياسية  الجامعة المستنصرية

 والدولية

1999 

 أخرى

 

   

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010-2005 قسم االحصاء/كلية االدارة واالقتصاد مدرس 1

 2008_2005 كلية االدارة واالقتصاد مدير قانونية 2

 2007-2006 رئاسة جامعة بغداد مدير قانونية جامعة بغداد 3

 2008-2007 كلية طب االسنان قانونية  مدير 4



 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

  2013  2005 بغداد ة واالقتصادركلية االدا 1

مركز الدراسات االستراتيجية  2

 والدولية  جامعة بغداد

 2014  2013 جامعة بغداد 

 ولحد االن  2014 جامعة بغداد  كلية العلوم السياسية  3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــسالق ت

 2010 -2009 حقوق انسان المحاسبة 1

    2011 -2010 حريات عامة إعمال إدارة 2

 ادمستشار رئيس جامعة بغد 5

 القانونية نللشؤو

 2007-2006 رئاسة جامعة بغداد

الممثل القانوني لرئيس جامعة  6

الجنائية المحكمة بغداد امام  

 المركزية 

 2007-2006 رئاسة جامعة بغداد



 

 

 

 

 2010 -2009 حريات عامة محاسبة 3

 2010 -2009 حريات عامة اإلعمال إدارة 4

 2011  2010 حقوق االنسان ادارة اعمال 5

 2012 2011 حريات عامة االدارة العامة 6

 2012      2011 حقوق االنسان  دارة اعمالا 7

القانون الدولي  كلية العلوم السياسية  جامعة  قسم الدراسات الدولية  8

 بغداد

 ولحد االن 2014

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

رانية بعد العالقات المصرية االي 1

 /2003العام 

رسالة ماجستير كلية العلوم السياسية 

 / جامعة بغداد/

مناقشتها عام  تم  2016

2017 2    

3    

4    

5    

6    

7    

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مكافحة الفساد المالي واالداري  1

 واالداريواالداري

 محاضر وزارة الصناعة 2006

 محاضر وزارة التجارة 2006 مكافحة الفساد المالي واالداري 2

3 

  

 

مؤتمر حقوق االنسان/جامعة 

 مؤتة

 مشارك بحث االردن 2005

 بحث مشارك بغداد 2011 مؤتمر حقوق االنسان 4

ة مؤتمرات كلية االدار 5

 واالقتصاد

 حضور ومشاركة بغداد 2012 - 2011

هيئة  3مؤتمرات  عدد   6

 النزاهة 

 حضور ومشاركة  بغداد   2014  2013

مركز الدراسات   7ندوات  عدد  7

 عاالالستراتيجية والدولية 

 حضور ومشاركة بغداد   2014  2013



 

 

 

 

 حضور ومشاركة  بغداد   2014 ورشة عمل  اكاديمية النزاهة 8

 حضور ومشاركة بغداد 2014/ 10 /20 ورشة عمل اكاديمية النزاهة 9

ندوة كلية العلوم السياسية/ جامعة  10

 بغداد

 حضور ومشاركة بغداد  2015ايار 

ندوة مركز الدراسات االستراتيجية  11

 بغجامعة بغداد والدولية/

 حضور ومشاركة جامعة بغداد 2015/  10 /6

اسية الجامعة ندوة كلية العلوم السي 12

 المستنصرية

 حضور ومشاركة جامعة المستنصرية  2016

13 

 

 حضور ومشاركة جامعة الكوفة 2016 ندوة كلية العلوم السياسية الجامعة الكوفة

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 ة بغدادمدير قانونية جامع مدير قانونية/ كلية اإلدارة واالقتصاد

 مستشار رئيس جامعة بغداد للشؤون  القانونية  مدير قانونية كلية طب األسنان

الممثل القانوني لرئيس جامعة بغداد أمام المحكمة  

كلية االدارة واالقتصاد  مدير الوحدة القانونية   الجنائية المركزية

2   

 2011 2012 

  2013 مركز الدراسات االستراتيجية باحث وتدريسي 

 ولحد االن  2014 تدريسي كلية العلوم السياسية  جامعة بغداد 

 ولحد األن2016 مقرر فرع الدراسات الدولية

 2016 عضولجنة األستالل األطاريح لفرع الدراسات الدولية

 2016 2أشراف على طلبة الماجستيرعدد 

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت



 

 

 

 

الرؤيا المستقبلية لحقوق االنسان في المجتمع  1

 العربي

جامعة مؤتة كلية العلوم 

 االجتماعية

2005 

الضمانات الدولية والدستورية في المجتمع العربي  2

 بين النص والتطبيق

 2009 قيد النشر

وق االنسان في الحماية السياسية والقانونية لحق 3

 االتفاقية االوربية

 2010 منشور  

 2011 مقبول للنشر والدولية لحماية حقوق االنساناااالبعاد السياسية 4

تسيس اجراءات المحكمة الجنائية الدولية واالنتقائية  5

 في تطبيقها

 2011 مقبو ل للنشر

الحماية الدولية لحقوق االنسان وعالقتها بالسيادة  6

 الوطنية

 2011 النشر بول مق

االبعاد االستراتيجية للتنافس التركي االيراني ازاء  7

واثرها في االستقرار الداخلي  222003العراق 

 العراقي

 2013  غيرمقبول للنشر 

توظيف القوى الناعمة في صياغة االستراتيجية  8

كبرى  : دراسة في االستراتيجية االيرانية االيرانية ال

 2025/  2005العشرينية 

 2013 غير منشور 

االبعاد االستراتيجية للتنافس التركي االيراني ازاء  9

 واثرها في االستقرار الداخلي العراقي2003العراق 

 2013 غير منشور 

الفلسطيني بين الشريعة االسالمية  يرحقوق االس 10

ٌن ب ٌن الشر عٌة االسالم ةٌ والمواث لية والمواثيق الدو

 ٌق الدول ةٌ : دراسة تحل ٌل ةٌ 

 2014 مقبول للنشر 

 ياسية للحماية الدولية لحقوق االنسان األبعاد الس 11

 دراسة تحل ٌل ةٌ : إسرائ ٌل أنموذجا

 2014 مقبول للنشر 

والحرية الدينية بين الشريعة االسالمية فقه التسامح  12

ةٌ ب ٌن الشر عٌة االسلبم ةٌ والمواث الدولية  والمواثيق

 قٌ 

الدول ةٌ لحقوق االنسان : دراسة ف اطار الع ٌش 

 المشترك

المدرس الدكتور محمد عز ٌز عبد الحسن الب اٌت 

مركز الدراسات االسترات ٌج ةٌ والدول ةٌ / جامعة 

 دادؽب

 هجر 1341

 2014 غير منشور 

ة الدولية ييس اجراءات المحكمة الجنائيتس 13

 في تطبيقها انموذج اسرائيلواالزدواجية 

 2014 مقبول للنشر 

االبعاد االستراتيجية للتنافس التركي االيراني بعد عام  14

2003 

مجلة كلية العلوم  2015مقبول للنشر 

 السياسية بغداد

 

توظيف القوى الناعمة في االستراتيجية  15

 2025/  2005االيرانية

مجلة كلية العلوم  2015مقبول للنشر  

السياسية جامعة 

 النهرين

االبعاد االستراتيجية للسياسة االيرانية ازاء العراق  16

 2003بعد عام 

مجلة دراسات  2015مقبول للنشر 

دولية مركز 

الدراسات 

االستراتيجية 

 جامعة بغداد

تدمير االسلحة الكيمياوية السورية وانعاكاساتها على  17

 ليمية اسرائيل وتركيا وايرانتوازنات  القوى االق

  2015مقبول للنشر  



 

 

 

 

ايجاد مقياس وطني  للفساد واثره في مكافحة افعال  18

 الفساد المالية  

اكاديمية هئية  منشور

النزاهة بغداد  

20/10 /2014 

 

مكانة إيران الجيو السياسية اإلقليمية في  19

 2003اإلستراتيجية األمريكية بعد العام 

 2015 شورمنجز غير من

 2016 منجز غير منشور 2003العالقات المصرية اإلسرائيلية بعد العام  20

21 

 

22 

أثر تحرير الموصل على توازنات القوى اإلقليمية ) 

 إسرائيل ، تركيا ، وإيران(

 كتابة مقاالت على موقع ترك برس / تركيا 

 منجز غير منشور

 

  13عدد المقاالت 

2016 

 

2017 

 

23 

الطريق إلى تل أبيض: عملية مشتركة تركية إيرانية أم معركة 

 تركية خاطفة؟

 

  

 

2017 

 

24 

 تركش ستريم بديل استراتيجي لساوث ستريم

 

 

 

 

  

 

2017 

 

25 

معركة تلعفر القادمة: تركيا وإيران مواجهة محتملة أم شراكة 

 مشروطة؟

 

  

2017 

 

26 

 معركة سيف الفرات المقبلة وعفرين

 
 201 

 

27 

 

زع فتيل أزمة المسجد األقصىخطوات لن  

 

  

2017 

 

 تقييم بحوث ترقية 

 2017/  2/  26/ت  ع في  16اوال  تقويم بحث ترقية الى مرتبة استاذ مساعد بموجب  االمر االداري 

http://www.turkpress.co/node/38895
http://www.turkpress.co/node/38895
http://www.turkpress.co/node/38582
http://www.turkpress.co/node/38380
http://www.turkpress.co/node/38380
http://www.turkpress.co/node/38117
http://www.turkpress.co/node/37589


 

 

 

 

 2017/  3/  27/ت ع في  12ثانيا تقويم بحث ترقية الى مرتبة استاذ مساعد بموجب  االمر االداري 

 2017/  4/  27/ت ع في  864ية الى مرتبة استاذ مساعد بموجب  االمر االداري ثالثا تقويم بحث ترق

 

  

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  718ا/1رئيس لجنة تقديم المشورة القانونية لرئيس جامعة بغداد بموجب االمر الجامعي 

     29/3/2007في 

  جامعة بغداد  عضو اللجنة المركزية للبيع وااليجار في 

 2007  2013/   2005مدير قانونية كلية االدارة واالقتصاد 

   عضو لجنة مراقبة عمل لجنة المشتريات في مركز الدراسات االستراتيجية / جامعة بغداد

2013 

  عضو الجمعية العراقية لحقوق االنسان ا وعضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية وعضو

 ين اتحاد الحقوقيين العراقي

/  2016عضو لحنة االستالل اطاريح الدكتوراه / كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد لعامي  

/  5في  185واألمر االداري المرقم  2017/  10/  4في  146بموجب االمر االداري المرقم  2017

8  /2016 

  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

أو الجائزة  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2005 مكتب المفتش العام/وزارة التجارة كتاب شكر وتقدير 1

 2005 مكتب المفتش العام/وزارة التجارة ركتاب شكر وتقدي 2

 2006 السيد العميد كتاب شكر وتقدير  3

 2007 السيد العميد يركتاب شكر وتقد 4

  ركتاب شكر وتقدي 5

 

 2008 دالسيد العمي

 2009 السيد العميد كتاب شكر وتقدير 6

 2010 السيد العميد كتاب شكر وتقدير 7



 

 

 

 

 2011 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير 8

 2012 وزير المالية كتاب شكر وتقدير 9

  2014 2013 هيئة المجتمع المدني  8عد كتاب شكر وتقدير  10

11 

 

 2014 2013 مدير مركز الدراسات   وتقديركتاب شكر 

 2015 مدير مركز الدراسات االستراتيجية جامعة بغداد   كتاب شكر وتقدير 12

 2015 مدير مركز الدراسات االستراتيجية جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير1 13

 2016 مدير مركز الدراسات االستراتيجية جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 14

 2016 لعلوم السياسية / جامعة بغدادعميد كلية ا كتاب شكر وتقدير        15

 2017 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي   وتقدير                           كتاب شكر 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

          اللغة االم (  العربية( 

         اقرأ واكتب ( االنكليزية( 

  

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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