
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه

 

 

 

 

        الستار عبد الجبار الحيانيعبد خالد عبد االله :     ـم ـــــــــاالســ

  4/4/1977  : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 3   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

       فكر سياسي غربي:       صــالتـخـص

  تدريسي:      ه ــــــالوظيف

 : أستاذ مساعدالدرجة العلمية 

             جامعة بغداد/العلوم السياسية :    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 :        الهاتف النقال

 كتروني :البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1999 علوم سياسية بغداد

 2006 علوم سياسية بغداد الماجستير

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 الدكتوراه

 

 2010 علوم سياسية بغداد

    أخرى

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .

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

 لحد األن - 2003 جامعة بغداد العلوم السياسية 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002/2006 السياسيةجامعة بغداد/العلوم  معاون مالحظ 1

 2006/2010 جامعة بغداد/ العلوم السياسية مدرس مساعد 2

 2010 جامعة بغداد/العلوم السياسية مدرس دكتور 3

 2017 جامعة بغداد/العلوم السياسية أستاذ مساعد 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2004-2003 العاماالحزاب السياسية والراى  النظم السياسية 1

 2014-2007 مدخل الى علم السياسية الفكر السياسي 2

 2015-2014 ربي المعاصرالفكر السياسي الغ الفكر السياسي 3

 2016-2015 حديثالربي الفكر السياسي الغ الفكر السياسي 4

 -2017 الفكر السياسي القديم والوسيط الفكر السياسي 5

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً: 

 السنة قسمال اسم األطروحة أو الرسالة ت

  يةسياساالطروحات ال 1

عند عبد الوهاب المسيري رسالة 

 ماجستير

 

 

 2016 الفكر السياسي

2    

3    

4    

5    



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً: 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

اليوبيل الذهبي لتأسيس  1

 العلوم السياسية

كلية جامعة بغداد/ 2009

 السياسيةالعلوم 

 بحث

بغداد عاصمة : مؤتمر 2

 للثقافة العربية

كلية جامعة بغداد/ 2012

 العلوم السياسية

عضو لجنة 

 تحضيرية

بين  اشكالية العالقةندوة:  3

الدين والسياسة في الفكر 

 السياسي الغربي

جامعة بغداد /كلية  2014

التربية ابن رشد قسم 

 علوم القران

 بحث

مفهوم االثنية في : ندوة  4

 دول الربيع العربي

كلية جامعة بغداد / 2014

العلوم السياسية فرع 

 الفكر السياسي

 بحث

مؤتمر الكلية : بناء دولة  5

في المؤسسات والقانون 

 العراق

كلية جامعة بغداد / 2015

 العلوم السياسية

 بحث

ندوة : االصالح ودوره في  6

تعزيز العملية السياسية في 

 العراق : رؤية فكرية 

كلية جامعة بغداد / 2016

العلوم السياسية فرع 

 الفكر السياسي 

 بحث

ندوة: دولة القانون  7

والمؤسسات في العراق : 

المقومات والمعوقات: 

 روية فكرية 

كلية جامعة بغداد / 2017

العلوم السياسية فرع 

 الفكر السياسي 

 بحث

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

عقدت في مشارك في دورة االحزاب التي  تمرات الكليةعضو اللجان التحضرية لمؤ

 عمان

مشارك في دورة القانون الدولي االنساني  عضو اللجان االمتحانية

 في عمان

مشارك في دورة االرشاد التربوي  مقرر فرع الفكر السياسي

والتوجيه النفسي في مركز البحوث 

 التربوية والنفسية /جامعة بغداد

ماجستير  -عضو لجان مناقشة /دكتوراه 

 داخل الكلية وخارجها

مشارك في دورة المعرفة االنتخابية 

 لمشروع الكفاءات العلمية

مشارك في ورشة تطوير قدرات االستاذ  

الجامعي في مركز حوكمة للسياسات 

 العامة 

  

 

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

 السنة النشر محل البحثأسم  ت

اشكالية العالقة بين الدين والسياسة في الفكر  1

 السياسي الغربي
مجلة قضايا سياسية , 

كلية العلوم السياسية , 

 جامعة النهرين

2015 



 

 

 

 

 

 

 

مفهوم االثنية في الفكر السياسي االمريكي  2

 ً  المعاصر جيري مولر انموذجا
مجلة العلوم السياسية 

السياسية كلية العلوم /

 جامعة بغداد/

2015 

االسس الفكرية لثقافة التعايش السلمي في  3

 المجتمعات 
مجلة التراث العلمي 

العربي , مركز احياء 

 التراث , جامعة بغداد 

2016 

تجاه منطقة الشرق السياسة الخارجية لترامب  4

 ً  االوسط: دول الخليج العربي والعراق انموذجا
 2016 بيت الحكمة

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا

  عضو في الجمعية العراقية للعلوم السياسية   

    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً: 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

رئيس المحكمة العليا االتحادية  كتاب شكر  1

 العراقية
2008 

 2010-2006 رئيس جامعة بغداد كتب شكر عديدة 2

 2017-2002 الكلية عمداء كتب شكر عديدة  3

 2008-2007 وزارة التربية كتاب شكر 4

 2008 الهالل االحمر العراقي شهادة تقديرية مشاركة 5

 

 



 

 

 

 

 

 

 

والبحث  وزير التعليم العالي كتاب شكر 

 العلمي
2015 

والبحث  وزير التعليم العالي كتاب شكر 

 العلمي
2016 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ

             االنكليزية
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