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         الربيعي  أسعد طارش عبد الرضا:   ـم ـــــــــاالســ

  1970 : تاريخ الميـالد 

  علوم سياسية:    العام  صــالتـخـص

 نظم سياسية       التخصص الدقيق  :

   تدريسي:     ه ــــــالوظيف

 دكتور مدرس   الدرجة العلمية :

            كلية العلوم السياسية –داد جامعة بغ:     عنوان العمل

 :      الهاتف النقال

 : كتروني البريد إالل

 .المؤهالت العلمية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات 

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 1 حضور(
سياسية المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم ال

الخاص بالذكرى الخمسين لتدريس العلوم  2009

 السياسية  في العراق

2009 
كلية  –جامعة بغداد 

 العلوم السياسية
 مشارك

2 
لمؤسسة الشهيدين مؤتمر المركز العلمي العراقي 

 نالصدري
2009 

كلية  –جامعة بغداد 

 العلوم السياسية
 حضور

3 
 المؤتمر األول لمنظمة الصحفيين والمثقفين

 األكاديميين لنبذ ظاهرتي العنف واإلرهاب
2009 

مؤسسة السيد حسين 

 الصدر
 حضور

4 
 المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية

بعنوان مستقبل العراق السياسي ما بعد  2010

 2010االنتخابات 

2010 
كلية العلوم  -جامعة بغداد

 السياسية
 مشارك

5 

لة مؤتمر )برنامج حكومي مقترح للمرح

 المقبلة( الذي أقامتة منظمة مؤتمر النخب

والكفاءات العراقية تحت شعار )لتتضافر النخب 

 والكفاءات العراقية في بناء العراق الجديد(

2010 
كلية  -جامعة بغداد

 التربية الرياضية
 حضور

 2011 ندوة حول الثورات الشعبية العربية 6
فرع النظم السياسية في 

 الكلية
 حضور

7 
ر العلمي السنوي السابع الخاص بالقدس المؤتم

 وتحت عنوان )القدس مسرى وأقصى ودولة(
2011 

مركز الدراسات 

 الفلسطينية جامعة بغداد

 حضور

 

 

8 
المهرجان السنوي لذكرى أستشهاد السيد 

الشهيد محمد محمد صادق الصدر الذي اقامتة 

 )مؤسسة العهد الصادق الثقافية(

 ورحض قاعة المسرح الوطني 2011

9 
 المؤتمر العلمي السنوي الموسوم تقويم العملية

 السياسية في العراق
2012 

–كلية العلوم السياسية 

 جامعة بغداد
 مشارك



 

 

  

 

 

 

10 
المؤتمر الطالبي العلمي السنوي تحت عنوان 

 )تقويم العملية السياسية في العراق(
2012 

كلية العلوم السياسية 

 جامعة بغداد
 حضور

11 
( للتدريسيين من 160ربوي )دورة التأهيل الت

 5/1/2012ولغاية  4/12/2011المده 
2012 

جامعة بغداد/مركز 

 التعليم المستمر
 مشارك

 2013 ندوة عن الدستور العراقي النافذ  وأهميته  12
وزارة الثقافة / دار 

 المأمون 
 مشاركة

  2012 ندوة عن التعايش  13
كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد 
 حضور 

14 
المؤتمر العلمي السنوي للكلية )الخيار 

 الديمقراطي ضرورة سياسية ووطنية للعراق ( 
2013 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد
 مشاركة

15 
مؤتمر  مستقبل  سياسات العراق بعد انتخابات 

2014 
2014 

مركز الشرق  االوسط 

للدراسات الستراتيجية 

 -(orsaamالتركي ) 

 انقرة

 مشاركة

 مشاركة  جامعة بغداد   2013 المهرجان الحسيني المركزي   16

 2015 القاء المحاضرات عن القيادة االستراتيجية 17
االكاديمية العراقية 

 لمكافحة الفساد
 محاضر

 مشاركة كلية العلوم السياسية  2015 الديمقراطية والمشروع الوطني العراقي  18

19 
 ق اسباب التدخل التركي  في العرا

 "السفير العراقي  في  تركيا
 حضور كلية العلوم السياسية 2015

 2015 هجرة الشباب  العراقي  20
النظم  فرعندوة 

 السياسية
 ادارة



 

 

  

 

 

 

 2016 تعزيز العمل المؤسساتي في العراق  21
ندوة فرع النظم 

 السياسية
 ادارة

22 
 رؤية الحكومة العراقية لمرحلة ما بعد داعش

 فالح الفياض 
 حضور كلية العلوم السياسية 2016

23 
فعالية االداء  الحكومي معايير القياس  

واالنجاز)ورقتي بعنوان :الرقابة وتقويم االداء 

 الحكومي (
2016 

ندوة فرع النظم 

 السياسية
 مشاركة 

 2016 مضامين شرف  الوظيفة العامة  24
ندوة /كلية العلوم 

 السياسية 
 مشاركة 

25 
الواقع والطموح  2003بعد  التعليم في  العراق

ورقتي  بعنوان )دور  المؤسسات التعليمية في  

 نشر ثقافة السالم والتعايش السلمي في المجتمع 
2017 

ندوة فرع النظم 

 السياسية

 مشاركة 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

مقرر وحدة البحوث والدراسات السياسية  

 2011السياسية  في كلية العلوم

مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموسوم )أمن 

العراق والمنطقة في بيئة متغيرة(الذي أقامة مركز 

 النهرين للدراسات االستراتيجية في مستشارية االمن

 الوطني 

االشراف االداري والفني لمجلة كلية العلوم 

 2011جامعة بغداد  –السياسية 

 رة الخارجية عضوية لجان مناقشة في  وزا

  في وزارة الخارجية  االشراف على عدد من بحوث الترقية 2012عضو أرتباط بغرفة العمليات 
 

 

 

 

 ر 

 

 االو

ندوة حوارية بعنوان ) السياسة الخارجية العراقية  عضوية اللجان االمتحانية 

لجنة االعالقات  -وتحديات المرحلة ( مجلس النواب

 2015الخارجية 
التحضيرية للمؤتمر العلمي  عضوية اللجنة

 2011السنوي للكلية سنة 

 -اريالتعاون مع المعهد العالي  للتطوير  االمني واالد

 االشراف على بحوث طلبة المعهد اعاله.



 

 

  

 

 

 

  2012أمين مجلس الكلية 

  عضو في لجنة التعليم المستمر 

  عضو في وحدة التأهيل والتوظيف 

  تقويم رسائل ماجستير

  17/8/2014رئاسة فرع النظم السياسية 

  تقويم عدد من الرسائل

  عدد من رسائل الماجستيرلعضو لجان مناقشة 

 

 . أو تطوير التعليمالمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

الجبهة االسالمية -الحركات االسالمية في الجزائر 1

 نقاذ أنموذجالال

 مركز الدراسات الدولية 

 جامعة بغداد

2009 

 2010 مركز الدراسات الدولية ثاالثار االجتماعية للعولمة على دول العالم الثال 2

 2010 منجز العربيالمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن  3

دور العامل الخارجي في االتجاه نحو التعددية في  4

 ثالعالم الثال

 2010 منجز

 2010 منجز االنظمة العربية ذات السلطة التقليدية 5

 2008 منجز التجربة الديمقراطية في المغرب 6

  2008 منجز النظام البرلماني في المغرب 7

المغرب -التحوالت الديمقراطية في البلدان العربية 8

   2009 -1990 العربي أنموذجا

 مجلة العلوم السياسية

 دجامعة بغدا

2012  

دور العامل الخارجي في االتجاه نحو التعددية في  9

 )مجلة اجنبية(العالم الثالث

  2016 مجلة اجنبية

العنف لدى الحركات االسالمية المغرب العربي  10

 انموذجا

 مجلة العلوم السياسية

 جامعة بغداد

2015  



 

 

  

 

 

 

 وم السياسيةمجلة العل النظم الدكتاتورية قراءة في  المضامين النظرية 11

 تكريتجامعة /

2015  

 الحكومات العسكرية في الدول العربية ظاهرة 12
 

 مجلة العلوم السياسية

 جامعة بغداد

2016  

التطورات السياسية في  العراق بين الديمقراطية  13

 والتوافقية

مركز الدراسات الدولية 

 واالستراتيجية / جامعة بغداد

2016  

 كتاب منشور ةاسة لحال الدول العربية الحديثالدولة الفاشلة در 14

 دار الهاشمي للطباعة والنشر

2015  

ب التعددية الحزبية في  العراق في ظل قانون االحزا 15

  2015العراقي لعام 

مجلة قضايا سياسية /كلية 

العلوم السياسية /جامعة 

 النهرين

 

2016 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، 

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2007 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية 1

 2008 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية 2

 2009 كلية العلوم السياسية   شكر وتقدير من السيد عميد الكلية    3

قدير من معالي وزير التعليم العالي شكر وت 4

 والبحث العلمي 

 2011 وزارة التعليم العالي 

 2012 مستشار االمن الوطني  شكر وتقدير من مستشارية االمن الوطني  5

 2012 كلية العلوم السياسية  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  6

 2013 ياسية كلية العلوم الس شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  7

رئاسة الوزراء/ مؤسسة  شكر وتقدير من رئيس مؤسسة الشهداء  8

 الشهداء

2013 

والبحث وزارة التعليم العالي  من معالي وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 9

 العلمي 

2013  



 

 

  

 

 

 

  2014 كلية العلوم السياسية  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  10

وزارة التعليم العالي والبحث  ي وزير التعليم العالي شكر وتقدير من معال 11

 العلمي 

2014  

 2014 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية 12

الجامعة منح قدم لحصولة على كتاب شكر وتقدير من رئيس  13

 االجامعة

 2014 كلية العلوم السياسية

 2015 ية العلوم السياسيةكل شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  14

 2015 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  15

ة جامعاالمانة العامة للمكتبة المركزية  شكر وتقدير من 16

 بغداد

االمانة العامة للمكتبة المركزية 

 جامعة بغداد/ج/

 

 

 

2015 

 2015 لحسينيالنائب حمدية ا شكروتقدير من النائب حمدية الحسيني 17

 مديرية الشهداء  والمضحين شكر وتقدير من هيئة الحشد الشعبي 18

 

 

 

 

2016 

 2016 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  19

 2016 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  20

 2016 السياسية كلية العلوم شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  21

 2016 مكتب  رئيس  الوزراء شكر وتقدير من رئيس  الوزراء  22

 

  -الرسائل  واالطاريح :

نوع الدرسة  الكلية  الجامعة  اسم الطالب  عنوان الرسالة او االطروحة  ت

–ماجستير 

 دكتوراه 

المكانة الدستورية لنائب  رئيس الجمهورية في  1

 االنظمة السياسية العربية

  كلية العلوم السياسية بغداد عباس  جواد صيوان

 ماجستير  

 البرلمانات العربية الملكية وتحقيق  االستقرار 2

 السياسي دراسة حالة )االردن والمغرب (

 ماجستير كلية العلوم السياسية بغداد رماح فؤاد عبد العباس 

تحسين في تاثير التخطيط االستراتيجي   3

 رة الخارجية االداء العام في  وزا

وزارة  محمد طارق محمد

 الخارجية 

معهد الخدمة 

 الخارجية 

بحث ترقية 

 لدرجة مستشار

بحث ترقية معهد الخدمة وزارة  نى كامل  صالحثم وتحديات االرهاب 2011تونس بعد ثورة  4



 

 

  

 

 

 

 لدرجة مستشار الخارجية  الخارجية 

المتغيرات الدستورية والقانونية واثرها على  5

 2003 ت المحلية في العراق بعداالدارا

كلية العلوم  بغداد محمد عبد زيد

 السياسية

 الماجستير

تعزيز الحقوق السياسية للشباب في  العراق بعد  6

2003 

 احمد عبد العباس  علي

 
كلية العلوم  بغداد

 السياسية

 الماجستير
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