
 

 

 

 

 

 

 
 الذاتية السيرة

 
 

 
 

      عمر جمعة عمران:       ـم ـــــــــاالســ

 1972/  9/  1      : تاريخ الميـالد 

 متزوج      الحالة الزوجية :

 1    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم       :   الديـــــــــــانة

 علوم سياسية   :       صــالتـخـص

 تدريسي   :       ه ــــــالوظيف

 دكتور استاذ مساعد      رجة العلمية :الد

 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية    :     عنوان العمل

 :      الهاتف النقال

  كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 
 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1995 العلوم السياسية بغداد

 2003 العلوم السياسية غدادب الماجستير

 هالدكتورا

 

 2011 العلوم السياسية بغداد

    أخرى

    



 

 

 

 

 

 

 
 ياً : التدرج الوظيفي .ثان 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 - 2005 بغداد كلية العلوم السياسية 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 -2005 سياسية والدستورية المقارنةال ةنظماال النظم السياسية 1

 2007 – 2006 اإلنسانحقوق  النظم السياسية 2

 2013 - 2007 المشكالت السياسية في العالم الثالث النظم السياسية 3

بناء الشرعية في النظم السياسية  النظم السياسية 4

 العربية/دراسات عليا

2012 -2013  

 

 

 

 2015 – 2014 النظمة السياسية العربيةمستقبل ا النظم السياسية 5

 2016 – 2015 اليات بناء السلم االهلي في الدولة العاجزة النظم السياسية 6

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2011 - 2005 كلية العلوم السياسية مدرس مساعد 1

 2014- 2011 كلية العلوم السياسية مدرس دكتور 2

 2014 كلية العلوم السياسية استاذ مساعد دكتور 



 

 

 

 

 

 

 
 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2013 النظم السياسية السلم االهلي في العراق 1

 2014 النظم السياسية تنمية السياسية في العراقال 2

 2015 النظم السياسية حزب الحرية والعدالة في مصر  3

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي لكلية العلوم  1

 السياسية

 ورقة عمل كلية العلوم السياسية 2007-2008

المؤتمر العلمي لكلية العلوم  2

 السياسية

 ورقة عمل كلية العلوم السياسية 2009 -2008

المؤتمر العلمي لكلية العلوم  3

 السياسية

 ورقة عمل كلية العلوم السياسية 2010-2011

لكلية العلوم المؤتمر العلمي  4

 السياسية

 ورقة عمل كلية العلوم السياسية 2012-2013

مؤتمر الالمركزية السياسية  5

 في العراق

 ورقة عمل مجلس الوزراء 2012

المؤتمر السنوي لمؤسسة  6

 الشهداء

 ورقة عمل مجلس الوزراء 2012

المؤتمر السنوي لوزارة  7

 حقوق االنسان

 ورقة عمل فندق الرشيد 2013

 

 . االخرى بعا : األنشطة العلمية سا 

 خارج الكلية داخل الكلية

عضو لجنة اختبار صالحية لتدريس العلوم 

 السياسية

 

  عضو اللجنة المركزية لالمتحانات 

  عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمرات الكلية

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
   

 .و شهادات التقدير الجوائز كتب الشكر ، اً: ثامن 

أو شهادة  الجائزة كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2006 عميد كلية العلوم السياسية شكر وتقدير 1

 2007 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 2008 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 2010 وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 4

 2013 وزير المصالحة الوطنية شكر وتقدير 5

 2013 لية العلوم السياسيةعميد ك شكر وتقدير 6

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: تاسعا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 العولمة والتحول الديمقراطي في الوطن العربي 1

 2013 اشكالية البنية السياسية للنظم الجمهورية في المنطقة العربية 2

 2010 (اشكاليات التحول الديمقراطي في العراق )مجموعة مؤلفين 3

 2013 التعايش السلمي في العراق  )تحرير( 4

 


	التـخـصــص    :      علوم سياسية
	الوظيفــــــه     :      تدريسي
	الدرجة العلمية :      استاذ مساعد دكتور
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