
 

 

 السيره الذاتيه

 

 الميالي احمد عدنان عزيز أ.م.د.  : واللقب ـم ـــــــــاالســ

 17/2/1983: تاريخ الميـالد 

   فكر سياسي  علوم سياسية/ فرع:         صــالتـخـص

 : تدريسي         الوظيفة      

 
 دكتوراستاذ مساعد      الدرجة العلمية :

         جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية  :    عنوان العمل

 :         الهاتف النقال

  :نيكتروإاللالبريد

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 30/6/2005 السياسيةالعلوم  بغداد

 31/12/2007 العلوم السياسية  بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 25/7/2011 العلوم السياسية بغداد

    أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 ج الوظيفي ثانياً : التدر

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

الى  17/2/2008 بغداد العلو م السياسية 1

2012/2013 

 2013/2014 النهرين العلوم السياسية 2

 2014/2015 النهرين العلوم السياسية 3 2014/20

 ولحد االن 205/2016 بغداد العلوم السياسية 4

5    

6    

7    

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 27/6/2006 العلوم السياسية م. مالحظ 1

 20/9/2006 العلوم السياسية م.باحث 2 99999//20

 31/12/2007 العلوم السياسية مدرس مساعد 3

 25/7/2011 العلوم السياسية مدرس 4

 2015/  10 /4 العلوم السياسية استاذ مساعد 5

6    



 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2007/2008 / المرحلة االولى مبادئ علم السياسة الفكر السياسي 1

 2008/2009 / المرحلة االولى مبادئ علم السياسة الفكر السياسي 2

 2009/2010 المرحلة االولى /مبادئ علم السياسة الفكر السياسي 3

 2010/2011 / المرحلة االولى مبادئ علم السياسة الفكر السياسي 4

 2011/2012 الفكرالسياسي القديم والوسيط/ مرحلة ثانية السياسيالفكر  5

 2012/2013 الفكرالسياسي القديم والوسيط/ مرحلة ثانية الفكر السياسي 6

الفكرالسياسي القديم الحديث والمعاصر    النظم السياسية واالستراتيجية 7

 مرحلة ثالثة / جامعة النهرين

2013/2014 

النظام السياسي في تركيا وايران مرحلة ثالثة  واالستراتيجيةالنظم السياسية  8

 جامعة النهرين

20114/2015 

مناهج البحث في علم السياسة مرحلة رابعة  الفكر السياسي 9

 جامعة بغداد

 

 

2015/2016 

 2016/2017 مبادئ علم السياسة الفكر السياسي 10

 2017/2018 مبادى علم السياسة الفكر السياسي 11

 2017/2018ماجستير  قراءات في اصول الفكر السياسي الغربي الفكر السياسي 12

 



 

 

 

 

 

 

 :التي ناقشتها ( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 5/8/2014 علوم اسالمية/ علوم تربوية الفكر التربوي عند االمام السجاد ع 1

 24/12/2015 علوم سياسية فكر سياسي الجديدةالغربية  لماركسية ل الفكر السياسي 2

 4/4/2016 علوم سياسية / فكر سياسي اسس الفردية وتطورها في الفكر الليبرالي 3

السياسات العامة لالمن الوطني في مكافحة  4

 2003االرهاب في العراق بعد عام 

 22/6/2017 علوم سياسية نظم سياسية

فكر الماركسيين العرب دراسة الدولة في  5

 لنماذج معاصرة

 6/4/2017 علوم سياسية/فكر سياسي

قرارات مجلس االمن بشأن االرهاب العراق  6

 انموذجا

وزارة الخارجية/معهدالخدمة 

 الخارجية

6/3/2017 

الفرص والتحديات النضمام تركيا الى االتحاد  5

 االوربي

وزارة الخارجية/معهدالخدمة 

 الخارجية

12/6/2017 

حقوق االقباط في الفكر السياسي المصري  6

 المعاصر

 25/10/2017 علوم سياسية فكر سياسي

7    

7    

 

 

 



 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث علمي بغداد العلوم السياسية 2008  العراق عوامل االستقرار في  1

االرتقاء بتدريس العلوم  2

 العراقفي   السياسية

 بحث علمي بغداد العلوم السياسية 2009

 المرتكزات السياسية للكيانات 3

في انتخابات زة ئالفا  السياسية

2010 

 بحث علمي بغداد العلوم السياسية 2010

العراق التكامل الديمقراطي في  4

 بعد االنسحاب االمريكي

 بحث علمي بغداد العلوم السياسية 2011

بناء الفكر الديمقراطي في  5

 العراق

 بحث علمي بغداد العلوم السياسية 2012

الديمقراطية والمشروع الوطني  6

 العراقي

 بحث علمي بغداد العلوم السياسية 2015

نحو صيغة جديدة لمواجهة  7

 االرهاب

 ورقة عمل النهرين علوم سياسية 2015

فرص هيئة النزاهة لتحقيق  8

 مبدا  الشفافية

 ورقة عمل النهرين علوم سياسية 2015

التنمية  كاداة لترسيخ التعايش  9

 في المجتمعات العربية

 ورقة عمل بغداد علوم سياسية 2015



 

 

المواطنة والتزاماتها في  10

 العراق

 عملورقة  بغداد علوم سياسية 2016

نحو تعزيز الفكر السياسي  11

 المعتدل في العراق

 ورقة عمل بغداد علوم سياسية 2015

دور الجامعات في مرحلة مابعد  12

 الحروب

المستنصرية علوم  2017

 سياسية

 بحث موتمر

تطور النظام البرلماني  13

 والدستوري العربي

 بحث موتمر مجلس النواب العراقي 2017

االرهاب في سياسات مكافحة  14

 العراق

 بحث موتمر حزب الفضيلة االسالمي 2017

 بحث ندوة بيت الحكمة 2017 الموصل حضارة وفكر 15

دور المرجعية الدينية في بناء  16

 الدولة العراقية

 بحث موتمر جامعة ميسان 2017

االعتدال في الفكر السياسي  17

 العراقي

 بحث موتمر جامعة كربالء 2017

قدرات االساذ الجامعي تطوير  18

 في العراق

 بحث ندوة مركز حوكمة للسياسات 2017

بائل التسوية الوطنية وخيارات  19

 التحالف الوطني

موسسة النبا لالعالم  2017

 والثقافة

 كتاب مشترك

االصالح السياسي في العراق  20

تحديات وفرص روية فكرية 

 سياسية

جامعة بغداد العلوم  2016

 السياسية

 بحثيةورقة 

دور ديمقراطية االغلبية في  21

االستناد الى دولة المؤسسات 

 والدستور

جامعة بغداد علوم  2017

 سياسية

 ورقة بحثية

 



 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 للمؤتمر العلمي الطالبي ةالتحضيريعضو اللجنة 

 2010في كلية العلوم السياسية 

200 

 المشاركة في بحث علمي في المؤتمر االول لديوان

 2009الوقف الشيعي 

للمؤتمر العلمي الطالبي  ةعضو اللجنة التحضيري

 2011في كلية العلوم السياسية 

في مركز الراصد  اعالمية المشاركة في ندوة

  االعالمي

ثية في مركز المستقبل حالمشاركة بندوات علمية وب 

 للدراسات االستراتيجية

في مركز حوكمة المشاركة في ندوات علمية وبحثية  

 العامة للسياسات

موسسة مدراك المشاركة في ندوى اعالمية في  

 الثقافية

مركز الهدف المشاركة في ندوات اعالمية في  

 للتطوير االعالمي

 مركز التنمية االعالمية مشاركة في ندوات فيال 

 

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

السياسة في الفلسفة االسالمية الفكر السياسي عند  1

 الفارابي

مجلة كلية العلوم 

 السياسية /بغداد

2009 

كلية العلوم مجلة  المعتزلةجوانب من النظرية السياسية عند  2

 السياسية المستنصرية

2010 



 

 

المؤتمر االول لديوان  العدالة السياسية عند االمام علي بن ابي طالب)ع( 3

 الوقف الشيعي

2009 

 من الفكر السياسي عند اخوان الصفاجوانب اساسية  4

 وخالن الوفا

مجلة مركزاحياء التراث 

 العلمي / بغداد

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حددات المفهوم مالفدرالية والتجربة العراقية :  5

 واشكالية التطبيق

 مجلة قضايا سياسية

 النهرين علوم سياسية

2015 

المجتمع المدني في الفكر االسالمي: مقاربة فكرية  6

 مع نظريات الحكم االساسية في االسالم

مجلة مركزاحياء التراث 

 العلمي / بغداد

2015 

في الفكر السياسي االسالمي  اشكالية خطاب الحداثة 7

 المعاصر

مجلة كلية العلوم 

 السياسية بغداد

2014 

 2016 مجلة حوار الفكر دور الحشد الشعبي في تحقيق الوحدة الوطنية 8

الجذور والمباني الفكرية لنظرية والية الفقيه في  9

 الفكر االسالٍمي

 مجلة قضايا سياسية

 النهرين علوم سياسية

2015 

 مجلة اوروك  الديمقراطية ومشروع الوطني العراقي:عالقة ممكنة 10

 جامعة المثنى

2016 

 2017 مجلة قضايا سياسية ظاهرة االرجاء في الفكر السياسي االسالمي 11

مالمح العدالة السياسية عند االمام علي بن ابي طالب  12

 ع

 2017 مجلة الدراسات الدولية

لالصالح السياسي في االصالح االنتخابي كمدخل  13

 العراق

 2017 مجلة حوار الفكر

 2017 مجلة السياسية والدولية السلطة السياسية عند طارق البشري 14

العدالة في الفكر السياسي الغربي المعاصر جون  15

 رولز وويل كميلكا انموذجا

 2017 مجلة العلوم السياسية

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 



 

 

     الجمعية العراقية للعلوم السياسية 

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2009 رئيس جامعة بغداد كتابي شكر من رئيس الجامعة 1

 2010 رئيس جامعة بغداد الجامعةكتاب شكر من رئيس  2

 2009 عميد كلية العلوم السياسية اربع كتب شكر من عميد الكلية 3

 2010 عميد كلية العلوم السياسية اربع كتب شكر من عميد الكلية 4

كتاب شكر من التجمع االسالمي لطلبة  5

 العراق

 2010 رئيس التجمع االسالمي

عن المشاركة في  شهادتين تقديرتين 6

 المؤتمرين العلميين العلمي

رئيس اللجنة التحضيرية/عميد 

 الكلية

2009/2010 

  2011 عميد كلية العلوم السياسية كتابي شكر من عميد الكلية 7

 2012 رئيس جامعه بغداد كتاب شكر من رئيس الجامعه 8

ة ئكتاب شكر من رئاسة الوزراء هي 9

 الحشد الشعبي

 2016 االعالم الحربيمديرية 

 2015/2016 هيئة النزاهة  هة شهادات تقديرية من هيئة النزا 10

العليا مفوضية شهادة تقديرية من ال 11

 االنتخابات المستقلة 

المفوضية العليا المستقلة  

 لالنتخابات

2016 

شهادة تقديرية من مركز المستقبل  12

 للدراسات االستراتيجية

للدراسات مركز المستقبل 

 االستراتيجية

2016 

 2016 رئيس مجلس النواب  كتاب شكر من رئيس مجلس النواب 12



 

 

 2016 مركز التنمية االعالمية كتاب شكر وتقدير 13

 2017 موسسة النبا لالعالم كتاب شكر من موسسة النبا لالعالم 

شهادة تقديرية من مركز التنمية  

 االعالمية

 2017 مركز التنمية االعالمية

كتاب شكر وتقدير من موسسة بيت  

 الحكمة

 2017 مجلس الوزراء بيت الحكمة

 2017 مجلس النواب العراقي كتاب شكر من مجلس النواب العراقي 

كتاب شكر من مركز حوكمة للسياسات  

 العامة

 2017 مركز حوكمة

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

الحداثة والنظرية السياسية دراسات في االنظمة والمجتمعات الغربية  1

 واالسالمية

2018 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها

 الكلية  الجامعة  اسم الطالب عنوان الرسالة او االطروحة  ت

 العلوم السياسية بغداد  عليا محمدج طارش الطروحات السياسية في فكر طارق البشري 

     

     



 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

           العربية   

         االنكليزية     

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


	التـخـصــص    :     علوم سياسية/ فرع  فكر سياسي
	الدرجة العلمية :     استاذ مساعد دكتور
	الهاتف النقال  :

