
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           عالية عبد االمير عبد المجيد هادي:     ـم ـــــــــاالســ

  1982/  6/  25 : تاريخ الميـالد 

 غير متزوجة الحالة الزوجية :

 ـــــــ    عـــــدد األوالد  :

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

      فكر سياسي:        صــالتـخـص

 تدريسية:       ه ــــــالوظيف

   مدرس   الدرجة العلمية :

 فرع الفكر السياسي –كلية العلوم السياسية  –جامعة بغداد :     عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 :         الهاتف النقال

  كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2004 العلوم السياسية بغداد

 2009 العلوم السياسية بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2016 العلوم السياسية بغداد

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ أخرى

 ت

 

 

 الى -من الفترة  الجهة الوظيفة



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2012-2011 بغداد  كليةالعلوم سياسية 1

 2013-2012 بغداد كليةالعلوم سياسية 2

 2014-2013 بغداد التمريض 3

 2015-2014 بغداد التمريض 4

 2016-2015 بغداد االداب 5

 2017-2016 بغداد العلوم السياسية 6

 2017-2016 الكرخ الجيوفيزياء والتحسس النائي 7

 2018-2017 بغداد العلوم السياسية  8

 

 

 

   الدراسية التى قمت بتدريسهارابعاً : المقررات  

  

 2010 كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد مدرس مساعد 1

 2016 كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد مدرس  2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2012-2011 مدخل الى القضية الفلسطينية النظم السياسية  1

 2013-2012 الفكر السياسي االسالمي الفكر السياسي 2

 2014-2013 الديمقراطية وحقوق االنسان اساسيات التمريض  3

 2015-2014 الديمقراطية وحقوق االنسان اساسيات التمريض 4

 2016 -2015 الديمقراطية وحقوق االنسان علم النفس / الجغرافية 5

 2017- 2016 االحزاب السياسية  النظم السياسية  6

 2017-2016 الديمقراطية وحقوق االنسان الجيوفيزياء / التحسس النائي 7

 2018-2017 علم السياسة الفكر السياسي  8

9   

 

 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 ) بحث / بوستر

 حضور(

معوقات ومقومات نظرية  1

الصالح في المنطقة  الحكم

 العربية

 

 

 

 نظريةالحكم االلصالح 

26-

27/11/2012 

كلية العلوم السياسية 

 جامعة بغداد/

 ورقة عمل 

سبل تعزيز التعايش والثقافة  2

الوطنية  في العراق /علوم 

 سياسية/المستنصرية 

26-

27/12/2012 

 حضور نادي النفط الثقافي

التحديات لالمن الوطني  3

للعراق بعد انسحاب القوات 

 االمريكية 

 

مركز الدراسات الدولية  17/4/2012

 جامعة بغداد

 بحث 

علم السياسة اسهامات  4

متواصلة في بناء الحكم 

 الصالح 

كلية العلوم السياسية /  2011ايار 

 جامعة بغداد

دور  /ورقة عمل 

البرلمان في ادارة 

الدولة/ دراسة 

 نظرية  
الخيار الديمقراطي العراقي /  5

 رؤية مستقبلية 

30/11-

1/12/2012 

المجموعة العراقية 

 للدراسات االستراتيجية 

 حضور

الخيار الديمقراطي ضرورة  6

 سياسية ووطنية 

كلية العلوم السياسية /  23/4/2013

 جامعة بغداد

 ورقة عمل 



 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

تقويم العملية السياسية في 

 العراق 

كلية العلوم السياسية /  24/4/2012

 جامعة بغداد

ورقة عمل 

البرلمان ودوره /

في تقويم العملية 

 السياسية 

دور المجتمع المدني واالعالم  8

واالكاديميين والشباب في 

 مواجهة التطرف العنيف

كلية االداب / جامعة  2/2016/  4

 بغداد

 حضور

فعاليات المؤتمر الوطني  9

 االول للعمل التطوعي 

وزارة السباب  19/2/2015

 والرياضة 

 حضور

المؤتملر الوطني لحماية  10

التعايش السلمي وحظر 

الكراهية ومكافحة التطرف 

 واالرهاب 

لجنة االوقاف والشؤون  7/2/2016

الدينية النيابية /مجلس 

 النواب العراقي

 حضور

مكافحة الفساد ومحاسبة  11

 الفاسدين / االليات والمعوقات 

المعهد العراقي لحوار  2016

 الفكر 

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

تأسيس الهيئة الوطنية لحماية  12

التعايش السلمي ومكافحة 

 التطرف واالرهاب 

لجنة االوقاف والشؤون  15/11/2015

الدينية النيابية /مجلس 

 النواب العراقي

 حضور

ندوة فرع الفكر السياسي  2016اذار  المواطنة 13

/ 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

ورقة عمل 

المواطنة ، /

مفهومها ، وسبل 

 تعزيزها

ندوة فرع الفكر السياسي  2012 الوحدة الوطنية 14

/ 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

ورقة عمل 

عوامل تحقيق /

 الوحدة الوطنية

ندوة فرع الفكر السياسي  2012 الربيع العربي  15

كلية العلوم السياسية / /

 جامعة بغداد

ورقة عمل / 

استراتيجة تعايش 

النظم العربية مع 

 الحركات االسالمية 



 

 

 

 

 

 

 

ندوة فرع الفكر السياسي  2015 التعايش السلمي 16

/ 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

ورقة عمل / 

االقليات والتعايش 

 السلمي 

كلية العلوم السياسية /   2015اذار   17

 جامعة بغداد

ورقة عمل / 

الديمقراطية في 

 العراق 

ندوة فرع الفكر السياسي  2014اذار  الربيع العربي 18

/ 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

ورقة عمل / موقف 

الواليات المتحدة من 

الربيع العربي / 

 تونس نموذجا

التحول الديمقراطي في  19

 العراق 

2014  

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

ورقة عمل / مستقبل 

العراق في ظل 

االنتخابات البرلمانية 

وعالقته بالتحول 

 الديمقراطي 

التنوع االثني في الدول  20

 العربية

ندوة فرع الفكر السياسي  12/3/2016

/ 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

ورقة عمل / التنوع 

االثني وتداعياته 

على مستقبل الدول 

العربية /دراسة 

 نظرية 



 

 

 

 

 

 

 

الوحدة الوطنية وعالقتها  21

 بالديمقراطية

ندوة فرع الفكر السياسي  2013

/ 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

ورقة عمل / تحقيق 

الوحدة الوطنية 

ودورها في تعزيز 

 الديمقراطية 

التيارات االسالمية والربيع  22

 العربي 

ندوة فرع الفكر السياسي  2012

/ 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

ورقة عمل / 

التيارات االسالمية 

والديمقراطية 

 والربيع العربي 

 وحدة البحوث/ 2011 ثورة االمام الحسين  23

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد

ورقة عمل شعارات 

االمام الحسين 

 ومسألة الحرية 

لجنة العالقات الخارجية  15/9/2016 اليوم العالمي للديمقراطية  24

النيابية / مجلس النواب 

 العراقي

 حضور

ورشة عمل تعريفية /الئحة  25

 1السلوك الوظيفي رقم 

/2016 

دائرة قصر المؤتمرات /  31/8/2016

 مجلس النواب العراقي 

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

مل والشؤون وزارة الع 30/9/2016 العلم في خدمة المجتمع  26

 االجتماعية 

 حضور

االصالح ودوره في تعزيز  27

العملية السياسية في العراق 

 رؤية فكرية

 

 

 

 

 

 

 

 

ندوة فرع الفكر السياسي  2016 /11 /14

كلية العلوم السياسية / /

 جامعة بغداد

ورقة بحثية بعنوان 

مفهوم االصالح 

 السياسي 

دولة القانون المؤسسات في  28

العراق المقومات والمعوقات 

 رؤية فكرية 

ندوة فرع الفكر السياسي  14/3/2017

كلية العلوم السياسية / /

 جامعة بغداد

ورقة بحثية بعنوان 

معوقات سيادة احكام 

 القانون 

حوار بغداد )خيارات مابعد  29

 االنتصار (

14-

15/1/2017 

مؤتمر بالتعاون بين 

جامعة بغداد والمعهد 

 العراقي لحوار الفكر 

 حضور

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

مركز الدراسات الدولية/جامعة  شهادة تقديرية  1

 بغداد

2012 

 2014-2013 كلية التمريض/جامعة بغداد كتاب شكر  2

عمادة كلية العلوم السياسية  كتاب شكر  3

 جامعة بغداد/

 

 

 بغداد

2017 

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

              

              

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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