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.أول  : المؤهلت العلمية 

التاريخ الكليـــةالجامعةالعلمية الدرجة

2009السياسية العلومبغداددكتوراه

2004السياسية العلومبغدادماجستير

2000السياسية العلومبغدادبكالوريوس



الفترة من - الىالجهةالوظيفةت

- ال�ن2009كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادمدرس جامعي

      ثانيا : التدرج الوظيفي

ثالثا  : التدريس الجامعي .

من - الىالفترة  الجامعة (المعهد / الكلية) الجهةت

- ال�ن2009بغدادالسياسية العلوم كلية1



. رابعا  : المقررات الدراـسية

:  الولية الدراسات
السياسة علم مبادئ    - ال ن2014 

السياسة علم في العلمي البحث  مناهج2014- 2013
الحديث الغربي السياسي   الفكر2013- 2011

الفلسطينية   القضية2011- 2010         

:  العليا الدراسات



خامسا : ( الطاريح ، الرـسائل ) التي أشرف عليها:

الدراسة نوع الكلية الجامعةالطالب اسم الطروحة او الرسالة عنوا نت
/      دكتوراه   ماجستير

---السياسية العلومبغدادمحيس ن محمد أحمدالوسيط العصر في الدينية السياسية للسلطة الفكرية السس1
---السياسية العلومبغدادالكاظم عبد طراد صائبالمعاصر العربي السياسي الفكر في اللهوت2
العليا للدراساتالعلمي ن معهدمجيد عصام ليثالعلوم بحر محمد للسيد السياسي الفكر3
---السياسية العلومبغدادخزعل محمد خزهلاليمنية ال انصار لحركة السياسية الطروحات4

 العليا الدراسات طلبة على الشراف 



: العراق وخارج داخل عليهم اشرف الذي ن والدكتوراه الماجستير طلبة

الدراسة نوع الكلية الجامعةالطالب اسم الطروحة او الرسالة عنوا نت
/     دكتوراه   ماجستير





التي شارك فيها.العلمية والندوات ـسادـسا : المؤتمرات 

:- المقالت
رمضGا ن ،13العGGدد:  والعلم، للثقافGة النبGأ مؤسسGGة المختGار، . مجلGGة(ع)علي المام عند والحرية - النسا ن

.2015 تموز ه،1436
مل���ة: آراء ح���ول اللي���ج، مرك���ز اللي���ج للب���اث، دب،النتخاب��ات العراقي��ة الول��ى (ق��راءة ف��ي أب��رز النتائ��ج). - 

.97-94، ص ص2005، مارس 7العدد: 
 مل��ة: آراء ح��ول اللي��ج، مرك��زالظروف.. المواقف.. الدوافع. الحزاب السياسية والمشاركة في النتخابات:- 

.131-127، ص ص2005، يناير 5الليج للباث، دب، العدد: 
:-  والندوات المؤتمرات

العراق. في الديمقراطي والمشروع السياسية الحزاب قانو ن بغداد. مسودة بغداد، السياسة- جامعة العلوم لكلية السنوي العلمي . المؤتمر2015 . أيار-

العربي. العالم في الثني والتنوع السرائيلي بغداد. الفكر بغداد، السياسية- جامعة العلوم السياسي/ كلية الفكر لفرع الفصلية . الندوة2014 آذار-

العربي. العالم في والتغيير السرائيلي بغداد. الفكر بغداد، السياسية- جامعة العلوم السياسي/ كلية الفكر لفرع الفصلية . الندوة2013 آذار-

التعبير. مظاهر بغداد. المظاهرات: م ن بغداد، السياسية- جامعة العلوم السياسي/ كلية الفكر لفرع الفصلية . الندوة2012 آذار-

العراق. في السياسية العملية على وانعكاساتها الشخصانية بغداد. ظاهرة بغداد، السياسة- جامعة العلوم لكلية السنوي العلمي . المؤتمر2011 أيار-

نقدية. العراق: قراءة في النتخابية أربيل. النظم العراق، في للنتخابات المستقلة العليا للمفوضية الول العلمي . المؤتمر2011 نيسا ن-

الثالثة. العراقية والنتخابات بغداد. الشخصانية بغداد، السياسية- جامعة العلوم السياسي/ كلية الفكر لفرع الفصلية . الندوة2011 آذار-

عراقية. العراقية- الردنية: قراءة الشارقة. العلقات الجوار، ودول العراق للبحاث، الخليج لمركز الول العلمي . المؤتمر2005 نيسا ن-

والتسوية. بغداد. الليكود بغداد، السياسية- جامعة العلوم الفلسطينية/ كلية الدراسات لمركز السنوي . المؤتمر2001 نيسا ن-

تطوير أو والمجتمع البيئة لخدمة التخصص مجال فى البحثية ا: المشروعاتـسابع

. التعليم

:- البحوث
السياـس\\ية- العل\\وم كلي\\ة ـسياـس\\ية، الـس\\رائيلي. مجل\\ة: قض\\ايا الفك\\ر ف\\ي الـس\\لميون -

.410-387ص ص ،2014 ،38-37العدد:  بغداد، النهرين، جامعة



للمفوض\\ية الول العلم\\ي الم\\ؤتمر نقدي\\ة. وق\\ائع الع\\راق: ق\\راءة ف\\ي النتخابي\\ة  النظم-
.282-272ص النتخابية. ص المستقلة العليا

الع\\راق مرك\\ز عراقي\\ة، ثاني\\ة. مجل\\ة: ش\\ؤون انتخاب\\ات العراقي\\ة: نح\\و  المحافظ\\ات-
.126-109ص ص ،2009 شباط ،2العدد:  بغداد، للدراـسات،

                        
. والدولية المحلية العلمية الهيئات  عضوية:ثامنا

تاـسعا: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.

شهادة أو الجائزة أو الشكر كتابت

التقدير

السنةالمانحة الجهة

2010العلمي والبحث العالي التعليم وزيرشكر كتاب1
2014العلمي والبحث العالي التعليم وزيرشكر كتاب2

الكتب المؤلفة أو المترجمة. :عاشرا  

النشر ـسنةالكتاب أـسمت



. :اللغــات عشر احدى

العربية

النكليزية

  CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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