
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

    أ.م.د طارق عبد الحافظ عدنان الزبيدي:       ـم ـــــــــاالســ

  بغداد  1/4/1983     : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 2    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 علوم سياسية / فكر سياسي:         صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 أستاذ مساعد دكتور     الدرجة العلمية :

 :         الهاتف النقال

   كتروني :البريد إالل

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 تاريخ التخرج ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2006/  7/  15 العلوم السياسية بغداد

 24/12/2008 ياسيةالعلوم الس بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 22/10/2012 العلوم السياسية بغداد

    

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ترقيات العلمية .ثانياً : ال

 

 .في الكلية  مهام االداريةثالثاً : ال

 الى -من الفترة   مكان العمل داخل الكلية المنصب االداري ت

مسؤول شعبة ضمان الجودة  1

 وتقويم االداء 

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

 قويم االداءشعبة ضمان الجودة وت

 31/1/2011      منذ

 26/3/2013   لغاية 

 

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد مدير شعبة الموارد البشرية 2
 شعبة الموارد البشرية

 26/3/2013      منذ

 4/9/2013   لغاية 

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد مقرر فرع الفكر السياسي 3

 فرع الفكر السياسي

 4/9/2013      منذ

 22/2/2015   لغاية 

 26/2/2015      منذ كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد امين مجلس الكلية 4

 1/11/2016  لغاية 

مجلة كلية العلوم السياسية /جامعة  مدير تحرير المجلة 5
 بغداد

 14/12/2016     منذ

 االن   لغاية 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة اللقب العلمي ت

   9/8/2009منذ    جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية مدرس مساعد 1

 22/10/2012منذ  جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية مدرس 2

 22/10/2015منذ  كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد  استاذ مساعد 3



 

 

 

 

 

 

 

 بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2009/2010 // المرحلة الرابعة البحوث السياسية الفكر السياسي 1

 2011/2012 // المرحلة الرابعة البحوث السياسية الفكر السياسي 2

 البحوث السياسية // المرحلة الرابعة الفكر السياسي 3

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر // 
 مرحلة الرابعةال
 

 

2012/2013 

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي 4
 المرحلة الرابعة

 علم السياسية // المرحلة األولىمبادئ  

2013/2014 

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي  5

 المرحلة الرابعة

 2014/2015 

مي المعاصر // الفكر السياسي اإلسال الفكر السياسي 6

 المرحلة الرابعة

2015/2016 

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي 7

 المرحلة الرابعة

2016/2017 

 
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي 8

 المرحلة الرابعة

2017/2018 

 
 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً: 

 السنــة مـــالقس اسم الطالب  رسالةال طروحة  أو األ اسم ت

االفكار السياسية عند محمد  1

 عمارة

عمر مكي 

 يوسف

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

2015 

اطروحات التجديد في الفكر  2

السياسي االسالمي االيراني 

 المعاصر 

كريم علي 

 حسين

/كلية  فرع الفكر السياسي

لعلوم السياسية /جامعة ا

 بغداد

2015 

االطروحات الفكرية السياسية  3

 عند محمد موسى اليعقوبي

ثائر هادي 

 مرهج

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سادسا : الرسائل واالطاريح التي ناقشتها .

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

حات الفكرية الدولة الطرو 1

 والحداثة عند عبد االله بلقزيز

للطالب عمر  /فرع الفكر السياسي

 حمدان جبوري .

19/10/2014 

العقالنية في الفكر السياسي  2

 الحديثاالسالمي 

/ للطالبة صابرين  فرع الفكر السياسي

 ستار حسين .

28/1/2015 

االطروحات السياسية عند علي  3

 شريعتي 

لسياسي / للطالب كرار فرع الفكر ا

 عماد مرزوك

12/3/2015 

نقد الفكر السياسي الغربي عند  4

 محمد صادق الصدر

فرع الفكر السياسي / للطالب تحسين 

 علي محسن

19/4/2015 

االبعاد الفكرية لحركات التغيير  5

 في المنطقة العربية 

راوية فرع الفكر السياسي / للطالبة 

 عادل حميد

10/5/2015 

هوت في الفكر السياسي الال 6

 العربي المعاصر 

فرع الفكر السياسي / للطالب صائب 

 طراد عبد الكاظم

21/5/2015 

االطروحات الفكرية لحزب جبهة  7

 العمل االسالمي في االردن 

فرع الفكر السياسي /للطالبة سيماء 

 سالم جاسم

10/3/2016 

بحث ترقية الموسوم )حقوق  8

 المراة في االسالم ( 

ارة الخارجية/معهد الخدمة وز

 الخارجية

24/4/2016 

بحث ترقية الموسوم )العراق و  9

االتحاد االوربي شراكة وتعاون 

 2003ما بعد 

وزارة الخارجية/معهد الخدمة 

 الخارجية

26/9/2016 

الفكر السياسي للتنظيمات  10

السياسية الدينية المتطرفة : 

 تنظيم الدولة االسالمية انموذجاً 

لفكر السياسي /للطالب حيدر فرع ا

 مطشر شناوة

22/9/2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي قومتها علمياً  . عاً : الرسائل واالطاريحساب

تاريخ  الجهة المرسلة للتقويم  رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 اإلرسال

نوع 

 التقويم

نظريتي الحاكمية و والية الفقيه  1

في الفكر السياسي االسالمي 

 ةالمعاصر:دراسة مقارن

جامعة بغداد/كلية العلوم 

 السياسية

رسالة  22/1/2015

 ماجستير

الطروحات الفكرية السياسية عند  2

 موسى الصدر

جامعة بغداد/كلية العلوم 

 السياسية

رسالة   1/2/2015

 ماجستير

مفهوم التنمية عند االحزاب و  3

القوى السياسية العراقية 

 2003المعاصرة بعد 

 جامعة بغداد/كلية العلوم

 السياسية

رسالة  15/7/2015

 ماجستير

االفكار السياسية البي المعالي  4

 الجويني

جامعة بغداد/كلية العلوم 

 السياسية

رسالة  22/7/2015

 ماجستير

الدين و الدولة في تركيا ، اردوغان  5

 ً  انموذجا
جامعة تكريت/كلية العلوم 

 السياسية

رسالة  9/8/2017

 ماجستير

 

 

 ً  ي قومتها علمياً  .البحوث الت : ثامنا

تاريخ  الجهة المرسلة للتقويم المقوم البحث اسم ت

 اإلرسال

نوع 

 التقويم

عصر التنوير بوصفه مدخالً  1

 للحداثة

مجلة كلية العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 20/1/2014

المجتمع المدني و المادية عند  2

 كرامشي

مجلة كلية العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 4/5/2014

عالقة االستشراق بمرحلة ما بعد  3

 االستعمار

مجلة كلية العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 24/7/2014

نقد شريعتي لمرتكزات الفكر  4

 الماركسي

مجلة كلية العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 14/4/2015



 

 

 

 

 

 

 

المشروع النقدي لمدرسة  5

 فرانكفورت

ة/ مجلة كلية العلوم السياسي

 جامعة بغداد

 بحث 28/4/2015

مجلة كلية العلوم السياسية/  الحضارة في فكر موسى الصدر 6

 جامعة بغداد

 بحث 31/5/2015

موقف حسن حنفي من الفكر  7

 العربي الحديث و المعاصر

مجلة كلية العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 25/6/2015

الرؤية الفكرية  للتعددية الحزبية و  8

اطنة لحزب جبهة العمل المو

 االسالمي

مجلة كلية العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 6/12/2015

مستلزمات البناء النهضوي  9

 الفكري

مجلة كلية القانون و 

 السياسة/

 جامعة االنبار

 بحث 4/1/2016

ماهية الحكم ومصدر شرعيته عند  10

 االمام علي )ع( 

مجلة كلية العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 24/1/2016

مجلة كلية العلوم السياسية/  مفهوم الالعنف عند غاندي 11

 جامعة بغداد

 بحث 21/2/2016

المرجعية الفكرية و الدستورية  12

 للنظام الفيدرالي االمريكي 

مجلة كلية القانون و 

 السياسة/

 جامعة االنبار

 بحث 31/3/2016

مجلة كلية العلوم السياسية/  ظرية العدالة عند جون راولزن 13

 جامعة بغداد

 بحث 1/6/2016

التعددية السياسية : دراسة في  14

المفهوم بين الفكر الغربي و 

 العربي االسالمي

مجلة كلية القانون و 

 السياسة/

 جامعة االنبار

 بحث 18/7/2016

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ً  تي شارك فيها.الالعلمية والندوات المؤتمرات : تاسعا

 المؤتمرات العلمية . -أ

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان المؤتمر ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

تعزيز االداء  البرلماني  و الحكومي في  1

 العراق

قاعة الحرية/كلية العلوم  2011

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

قاعة الحرية/كلية العلوم  2012 السياسية في العراقتقويم العملية  2

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

ضرورة سياسية و الخيار الديمقراطي  3

 للعراق وطنية 

قاعة الحرية/كلية العلوم  2013

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

قاعة الحرية/كلية العلوم  2015 شروع الوطني العراقيالديمقراطية والم 4

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

 

 

 الندوات العلمية .  -ب

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

سبل تعزيز التعايش والثقافة الوطنية  1

 في العراق

كلية العلوم /ة الحرية قاع 26/12/2012

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

 بحثية في الندوة

التنوع االثني و تداعياته على  2

 مستقبل الدول العربية 

فرع الفكر السياسي/كلية  3/3/2014

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

الغرب والقوى السياسية الصاعدة  3

 بعد التغيير في العالم العربي 

فرع الفكر السياسي/كلية  20/10/2014

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

نحو تعزيز الفكر السياسي المعتدل  4

 في العراق

فرع الفكر السياسي/كلية  16/3/2015

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 الندوة بحثية في



 

 

 

 

 

 

 

سبل التعايش السلمي في المجتمعات  5

 العربية 

فرع الفكر السياسي/كلية  16/11/2015

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

فرع الفكر السياسي/كلية  8/3/2016 نحو تجذير فكرة المواطنة في العراق  6

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

بورقة المشاركة 

 بحثية في الندوة

االصالح ودوره في تعزيز العملية  7

 السياسية في العراق ) رؤية فكرية ( 

فرع الفكر السياسي/كلية  14/11/2016

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

 

 .  المشاركة في اللجان العلمية :  عاشراً 

 خارج الكلية داخل الكلية ت

 عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات العليا 1
 .2009منذ سنة 

المشاركة بورقة بحثية في 
مؤتمر اقامته مؤسسة 

 الشهداء بتاريخ 
  2011عضو اللجنة االمتحانية للمرحلة الثانية / 2

  2012عضو اللجنة االمتحانية للمرحلة االولى / 3

 عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي  4

 2012للكلية لسنة 

 

  علمي السنويعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ال 5
 2013 للكلية لسنة

 

 عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي  6
 2013للكلية لسنة 

 

 عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي  7
 2014للكلية لسنة 

 

 

عضو اللجنة االمتحانية للمرحلة الرابعة للعام  8
2013/2014 

 

  عضو لجنة مطابقة التعديالت في فرع الفكر السياسي  9



 

 

 

 

 

 

 

ل المشاركة في المراقبة في االمتحان التنافسي للقبو 10

 2015/2016في كليات المجموعة الطبية للعام 

 

عضو اللجنة االمتحانية للمرحلة الثانية للعام  11

2016/2017 

 

 

ير أو تطوص لخدمة البيئة والمجتمع : المشروعات البحثية فى مجال التخصالحادية عشر

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 مجلة كلية العلوم السياسية المعاصر اإلسالمي العلمانية وموقف الفكر 1

،  44جامعة بغداد ، العدد/

 . 22السنة /

كانون 

الثاني 

2012 

مجلة دراسات سياسية في  واقع حقوق االنسان في المغرب العربي 2

  .26، العدد/  ت الحكمةبي
 اذار 

2013 

 

  

 

بين الرفض  مشروع اقليم كركوكفكرة  3

 والقبول ، رؤية فكرية

   مجلة دراسات دولية ،

 . 11، السنة/  57العدد/  
نيسان 

2014 

رئاسة السلطة في الفكر السياسي تولي  مدة  4

 اإلسالمي المعاصر

 مجلة كلية العلوم السياسية

،  48دد/جامعة بغداد ، الع

 . 22السنة/ 

تموز 

2014 

االصول الفكرية للعنف عند الخوارج  5

 وتداعياتها المعاصرة 

مجلة قضايا سياسية /كلية 

العلوم السياسية /جامعة 

 41العدد/ النهرين

2015 

، دراسة في فكر حركات االسالم السياسي  6

 مقومات النجاح ومعوقات الفشل

قبول نشر /مجلة كلية العلوم 

 سية/جامعة بغدادالسيا
2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . المشاركة في ورش العمل  :عشر الثانية

 عنوان ورشة العمل ت

 التقدير

الجهة  الراعية 

 للورشة

محاضر  تاريخ انعقادها مكان انعقادها 

او 

 مشارك

خطوات كتابة البحث  1

العلمي في الدراسات 

 االنسانية 

مركز البيان 

للدراسات 

 والتخطيط

قاعة مركز البيان 

راسات للد

 والتخطيط

15-

16/10/2016 

 محاضر

2      

3      

4      

 

 . المشاركة في دورات التعليم المستمر   :ة عشرالثالث

 عنوان الدورة ت

 التقدير

 تاريخ انعقادها مكان انعقادها 

( 143دورة التاهيل التربوي ) 1

 يين للتدريس

التطوير والتعليم قاعة مركز 

 المستمر /جامعة بغداد

 22/6/2010ن    م

 22/7/2010لغاية  

 ( 117دورة اللغة العربية ) 2

  للتدريسيين

قاعة مركز التطوير والتعليم 

 المستمر /جامعة بغداد

 22/6/2010من    

 22/7/2010لغاية  

جودة المناهج و توصيفها  3

 ضمن المعايير العالمية 

 

 

قاعة التربية الرياضية/جامعة 

 بغداد

27/2-3/3/2011 

جامعة /قاعة كلية االعالم  دورة عن حقوق االنسان 4

 بغداد

7/3-10/3/2012 



 

 

 

 

 

 

 

دورة تدريب اللجان  5

 االمتحانية 

قاعة مركز التطوير والتعليم 

 المستمر /جامعة بغداد

 26/4/2015من    

 28/4/2015لغاية  

 دورة الباحث العلمي  6

Google Scholar 
Research  Gate 

ليم قاعة مركز التطوير والتع

 المستمر /جامعة بغداد

23  /8  /2016 

 ادارة تحرير المجلة العلمية :  7
 االسس و المهارات

قاعة مركز التطوير والتعليم 

 المستمر /جامعة بغداد

 12/2/2016من    

 16/2/2016لغاية  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، :  عشر الرابعة

 الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 تقديريةة شهاد

 

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 جامعة بغداد/ المساعد العلمي شكر وتقدير 1

عميد كلية العلوم جامعة بغداد/ شكر وتقدير 2

 السياسية

2007-2017 

 2013 مؤسسة الشهداء شكر وتقدير 3

السيد وزير التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 4

 العلمي

2012-2013 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ةالخامس

 سنة النشر دار النشر أسم الكتاب ت

اإلسالم والعلمانية دراسة في ابرز المواقف  1

 الفكرية السياسية اإلسالمية المعاصرة
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