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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

تاريخ التخرج

بكالوريوس

بغداد

العلوم السياسية

2006 / 7 / 15

الماجستير

بغداد

العلوم السياسية

2008/12/24

الدكتوراه

بغداد

العلوم السياسية

2012/10/22

1

ثانيا ً  :الترقيات العلمية .
ت

الجهة

اللقب العلمي

الفترة من  -الى
منذ 2009/8/9

1

مدرس مساعد

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية

2

مدرس

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

3

استاذ مساعد

جامعة بغداد  /كلية العلوم السياسية منذ 2015/10/22

ثالثا ً  :المهام االدارية في الكلية .
مكان العمل داخل الكلية

الفترة من  -الى

ت المنصب االداري
1

مسؤول شعبة ضمان الجودة
وتقويم االداء

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

2011/1/31
منذ
لغاية 2013/3/26

2

مدير شعبة الموارد البشرية

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد
شعبة الموارد البشرية

2013/3/26
منذ
لغاية 2013/9/4

3

مقرر فرع الفكر السياسي

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد
فرع الفكر السياسي

2013/9/4
منذ
لغاية 2015/2/22

4

امين مجلس الكلية

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

2015/2/26
منذ
لغاية 2016/11/1

5

مدير تحرير المجلة

مجلة كلية العلوم السياسية /جامعة
بغداد

منذ 2016/12/14
لغاية 2018/10/8

6

مدير تحرير المجلة

مجلة كلية العلوم السياسية /جامعة
بغداد

منذ 2020/5/3
لغاية االن

2

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها بالدراسات االولية .
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

1

الفكر السياسي

البحوث السياسية  //المرحلة الرابعة

2010/2009

2

الفكر السياسي

البحوث السياسية  //المرحلة الرابعة

2012/2011

3

الفكر السياسي

4

الفكر السياسي

5

الفكر السياسي

البحوث السياسية  //المرحلة الرابعة
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //
المرحلة الرابعة
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //
المرحلة الرابعة
األولى
اإلسالميالمرحلة
السياسية //
مبادئ علم
المعاصر //
السياسي
الفكر

2013/2012

6

الفكر السياسي

7

الفكر السياسي

8

الفكر السياسي

9

الفكر السياسي

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //
المرحلة الرابعة
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //
المرحلة الرابعة
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //
المرحلة الرابعة
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //
المرحلة الرابعة

2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016
2018/2017
2019/2018

المرحلة الرابعة
خامسا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها بالدراسات العليا ( الماجستير و الدكتوراه)
ت

المرحلة

عنوان المادة الدراسية

الكورس و السنة

1

االعتدال في الفكر السياسي العراقي

ماجستير

كورس اول

2

طرائق بحث
المعاصر
االعتدال في الفكر السياسي العراقي

دكتوراه

كورس /ثاني
2018
2017
ورس /اول
2018
ك2017

3

ماجستير

4

حركات االسالم السياسي في المنطقة
المعاصر
العربية بين التنظير و الممارسة

دكتوراه

كورس /ثاني
2019
2018

5

ازمات بناء الدولة في العراق المعاصر

ماجستير

2019
2018
كورس /اول

6

حركات االسالم السياسي في المنطقة
العربية بين التنظير و الممارسة

دكتوراه

رس /ثاني
كو
2020
2019
2020/2019

3

7

اشكاليات بناء الدولة العراقية المعاصرة

كورس اول

ماجستير

2021/2020
سادسا ً  ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها داخل الكلية :
ت
1
2

3

اسم األطروحة أو الرسالة
االفكار السياسية عند محمد
عمارة
اطروحات التجديد في الفكر
السياسي االسالمي االيراني
المعاصر
االطروحات الفكرية السياسية
عند محمد موسى اليعقوبي

اسم الطالب
عمر مكي
يوسف
ماجستير
كريم علي
حسين
ماجستير

القســـم

السنــة

ثائر هادي
مرهج
ماجستير
كريم حسين
علي
دكتوراه

فرع الفكر السياسي /كلية
العلوم السياسية /جامعة
بغداد
فرع الفكر السياسي /كلية
العلوم السياسية /جامعة
بغداد
فرع الفكر السياسي /كلية
العلوم السياسية /جامعة
بغداد
فرع الفكر السياسي /كلية
العلوم السياسية /جامعة
بغداد
فرع الفكر السياسي /كلية
العلوم السياسية /جامعة
بغداد

2018

فرع الفكر السياسي /كلية
العلوم السياسية /جامعة
بغداد

2018

4

الطائفية السياسية في المنطقة
العربية  :العراق انموذجا –
دراسة في الجذور و االسباب و
المعالجات

5

الفكر السياسي عند االسماعيلية

باقر صادق
جعفر
ماجستير

6

الفكر السياسي العربي المعاصر
و اثره في العقيدة العسكرية :
العراق انموذجا

عمر يوسف
مكي
دكتوراه

4

2015
2015

2016

2018

سابعا ً  ( :االطاريح  ،الرسائل وبحوث الترقية ) التي أشرف عليها خارج الكلية:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

اسم
الطالب/الباحث

السنــة

1

دور المراة العراقية في التنمية –
وزارة الخارجية العراقية انموذجا ً
للفترة 2016-2003

بان حكمت خليفة وزارة الخارجية العراقية
معهد الخدمة الخارجية

2018

2

اثر المتغير االمني في العالقات
اللبنانية السورية بعد العام 2011

مصطفى فرحان

وزارة الخارجية العراقية
معهد الخدمة الخارجية

2019

تقي

ثامنا  :البحوث التي اشرفت عليها في الدراسات االولية :
ت

اسم الطالب

عنوان بحث التخرج

1

دالل ظافر ثامر

2

دنيا حسين برجاس

3

دنيا عبد الحسين
سريح
دنيا سامي سلمان

5

ماجد فراس ماجد

6

مازن عالء جابر

التحول الديمقراطي في العراق

7

مجيد حميد جفال

مستلزمات الديمقراطية التوافقية

8

بكر عصام عبد الغني استراتيجية الحرب النفسية لداعش

4

9

بلسم مثنى حامد

االستراتيجية االمنية العراقية في مكافحة
االرهاب
مستقبل النظام الفيدرالي في العراق
المواطنة بين الفكر الغربي و الفكر االسالمي
الفكر السياسي المتطرف  ،دراسة في
االسباب و المعالجات
المؤسسة العسكرية في تركيا

الالمركزية االدارية في العراق في ظل قانون
المحافظات الغير منتظمة في اقليم  21لسنة
2008

5

امر وتاريخ التكليف
1111س في
2017/12/24
1111س في
2017/12/24
1111س في
2017/12/24
1111س في
2017/12/24
 1112س في
2017/12/24
 1112س في
2017/12/24
 1112س في
2017/12/24
955س في
2018/11/26
955س في
2018/11/26

 10تبارك عالوي جعفر

طبيعة العالقات الدبلوماسية بين العراق و
الكويت ما بعد 2003

955س في
2018/11/26

 11شهد عماد حميد
هوني
 12شهد محمد سعيد
اسماعيل
 13شهد محمد عبد
العزيز

دور العامل الديني في سلوك السياسة
الخارجية االيرانية
العملية االنتخابية في مصر بعد ٢٠١١

260س في
2020/2/27
260س في
2020/2/27
260س في
2020/2/27

حقوق المرأة في الوطن العربي

تاسعا ً  :الرسائل واالطاريح التي ناقشتها .
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

1

الطروحات الفكرية الدولة
والحداثة عند عبد االله بلقزيز

2

العقالنية في الفكر السياسي
االسالمي الحديث

3

االطروحات السياسية عند علي
شريعتي

4

نقد الفكر السياسي الغربي عند
محمد صادق الصدر

5

االبعاد الفكرية لحركات التغيير
في المنطقة العربية

6

الالهوت في الفكر السياسي
العربي المعاصر

7

االطروحات الفكرية لحزب جبهة
العمل االسالمي في االردن

القســـم

السنــة

فرع الفكر السياسي /للطالب عمر حمدان
جبوري
رسالة ماجستير
فرع الفكر السياسي  /للطالبة صابرين ستار
حسين
رسالة ماجستير
فرع الفكر السياسي  /للطالب كرار عماد
مرزوك
رسالة ماجستير
فرع الفكر السياسي  /للطالب تحسين علي
محسن
رسالة ماجستير
فرع الفكر السياسي  /للطالبة راوية عادل
حميد
رسالة ماجستير
فرع الفكر السياسي  /للطالب صائب طراد
عبد الكاظم
رسالة ماجستير
فرع الفكر السياسي /للطالبة سيماء سالم
جاسم
رسالة ماجستير

2014/10/19

6

2015/1/28
2015/3/12
2015/4/19
2015/5/10
2015/5/21

2016/3/10

8

بحث ترقية الموسوم (حقوق
المراة في االسالم )

وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية
الباحث  :فراس حسن جبار
بحث ترقية

2016/4/24

9

بحث ترقية الموسوم (العراق و
االتحاد االوربي شراكة وتعاون
ما بعد 2003

وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية
الباحث  :حيدر رشيد سوادي
بحث ترقية

2016/9/26

10

الفكر السياسي للتنظيمات
السياسية الدينية المتطرفة :
تنظيم الدولة االسالمية انموذجا ً

فرع الفكر السياسي /للطالب حيدر مطشر
شناوة
رسالة ماجستير

2016/9/22

11

دور منظمات التعاون االسالمي
و التحديات االقليمية و الدولية

وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية
الباحث  :محمد فالح حمود
بحث ترقية

2017/5/4

12

االتفاق النووي االيراني  : 2015وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية
الباحث  :جميل كامل عبد الجبار
ماهيته و مضمونه
بحث ترقية

2017/5/25

2017/10/26

13

االطروحات السياسية في فكر
طارق البشري

14

دور الدبلوماسية في مواجهة
الحركات االرهابية المعاصرة :
داعش انموذجا

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالبة  :علياء محمد
طارش
رسالة ماجستير
وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية
الباحث  :رحمن حفار عبد السادة
بحث ترقية

15

القيادة في الفكر السياسي
االسالمي االمامي  /والية الفقيه
انموذجا

معهد العلمين للدراسات العليا
الباحث  :اسعد تركي سواري
رسالة ماجستير

2018/3/1

16

الفكر السياسي عند محمد فتح
هللا غولن

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :حسين عدنان
هادي
رسالة ماجستير

2018/4/15

7

2017/12/24

17

الفلسفة االمريكية المعاصرة
لتيار ما بعد الحداثة –ريتشارد
رورتي و نانسي فريزر انموذجا

جامعة بغداد /كلية االداب  /قسم الفلسفة
/للطالب  :محمد حسن فيصل عزيز
رسالة ماجستير

2018/7/29

18

الوحدة واالنقسام في الفكر
السياسي العراقي المعاصر

19

موجات التحول الديمقرطي في
الفكر الغربي و العربي  :دراسة
مقارنة

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :حازم طعمة
سوادي
اطروحة دكتوراه
جامعة تكريت /كلية العلوم السياسية /
/للطالبة  :حنين ابراهيم عبد هللا محمد
رسالة ماجستير

2018/11/21

20

ظاهرة االسالم فوبيا وتاثيرها في الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم السياسية 2019/2/28
النظم السياسية االوربية  :فرنسا  /قسم النظم السياسية و السياسات العامة
للطالب  :خضير عباس حسين /ماجستير
وبريطانيا نموذجا

21

البعد السياسي للتاويل في الفكر
االسالمي

2019/5/22

22

التطرف في الفكر الغربي
المعاصر  :النازيون الجدد
انموذجا

23

دور المراة العراقية في التنمية  :وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية
الباحث  :بان حكمت خليفة
وزارة الخارجية العراقية
انموذجا

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :ماجد لطيف
عمران
اطروحة دكتوراه
جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :مهند احمد ياسين
اطروحة دكتوراه

2018/11/29

2019/7/4

2019/7/28

24

نقد الحداثة في الفكر السياسي
الغربي المعاصر

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :علي حميد موزان
اطروحة دكتوراه

2019/9/12

25

الفلسفة السياسية عند لينين :
دراسة تحليلية – نقدية

جامعة بغداد  /كلية االداب  /قسم الفلسفة
للطالب  :فاروق زهير فاروق

2019/10/30

8

26

التيارات الفكرية السياسية
المعاصرة في لبنان

27

مستقبل اتفاقية االطار
االستراتيجي بين العراق و
الواليات المتحدة

28

اشكالية العلمانية في الفكر
السياسي االسرائيلي

29

الديمقراطية الدينية في الفكر
السياسي االسالمي المعاصر

30

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالبة  :صابرين ستار
جبار
اطروحة دكتوراه
وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية
الباحثة  :االء حسن محمد

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالبة  :االء محمد عبد
الخالق
اطروحة دكتوراه
جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :حسين علي
صبري
رسالة ماجستير
جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالبة  :سماح نجم كاظم
اطروحة دكتوراه

2019/11/14

2019/12/15

2019/12/26

2020/2/6

2020/6/18

البنيوية و ما بعد البنيوية في
الفكر السياسي الفرنسي
المعاصر  :دراسة في ابرز
االتجاهات و النماذج
دور الجمعية العامة لالمم
المتحدة في حفظ االمن و السلم
الدوليين  :دراسة في قرار
االتحاد من اجل السالم
الخصائص الجيوستراتيجية
للعراق و انعكاساتها على االمن
الوطني بعد عام 2003

وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية
الباحث  :محمد احمد حمد امين

2020/ 7/27

جامعة الدفاع للدراسات العسكرية  /كلية
الدفاع الوطني  /رسالة ماجستير
الباحث  :زيد خلف نكه سلمان

2020/8/9

33

اشكالية الهوية في الفكر
االسالمي المعاصر  :المدرسة
االمامية انموذجا

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالبة  :شروق اياد خضير
اطروحة دكتوراه

2020/8/25

34

الطائفية السياسية في المنطقة
العربية  :العراق انموذجا –
دراسة في الجذور و االسباب و
سبل المعالجة .

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :كريم حسين علي
اطروحة دكتوراه

2020/8/26

31

32

9

35

العنف الرمزي في الفكر
السياسي الغربي  :بيير بورديو
انموذجا

36

نقد الليبرالية في الفكر السياسي
العربي المعاصر .

37

بحث ترقية الموسوم (دور
المؤسسات الدينية في مواجهة
التطرف و االرهاب  :االزهر
الشريف انموذجا )
الفلسفة السياسية عند روزا
لوكسمبورغ و الكساندرا
كولونتاي

2020/8/27

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :طاهر دخيل عبد
علي
رسالة ماجستير
2020/9/23
جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :علي رزاق شحيت
رسالة ماجستير
وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية
الباحث  :زهير سعد عباس
بحث ترقية

2020/9/27

جامعة بغداد  /كلية االداب  /قسم الفلسفة
للطالب  :اثير رياض ابراهيم
رسالة ماجستير

2020/10/21

39

النسوية االسالمية  /دراسة
فكرية سياسية

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :هديل نعمة صالل
رسالة ماجستير

2020/11/3

40

الفكر السياسي العربي المعاصر
و اثره في العقيدة العسكرية :
العراق انموذجا

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /فرع
الفكر السياسي /للطالب  :عمر يوسف مكي
اطروحة دكتوراه

2020/11/18

38

عاشرا ً  :الرسائل واالطاريح التي قومتها علميا ً .
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

1

نظريتي الحاكمية و والية الفقيه
في الفكر السياسي االسالمي
المعاصر:دراسة مقارنة
الطروحات الفكرية السياسية عند
موسى الصدر

2

الجهة المرسلة للتقويم

تاريخ
اإلرسال

نوع
التقويم

جامعة بغداد/كلية العلوم
السياسية

2015/1/22

رسالة
ماجستير

جامعة بغداد/كلية العلوم
السياسية

2015/2/1

رسالة
ماجستير

10

جامعة بغداد/كلية العلوم
السياسية

2015/7/15

رسالة
ماجستير

جامعة بغداد/كلية العلوم
السياسية

2015/7/22

رسالة
ماجستير

2017/8/9

رسالة
ماجستير
رسالة
ماجستير

3

مفهوم التنمية عند االحزاب و
القوى السياسية العراقية
المعاصرة بعد 2003
االفكار السياسية البي المعالي
الجويني

5

الدين و الدولة في تركيا  ،اردوغان
انموذجا ً

جامعة تكريت/كلية العلوم
السياسية

6

االسالم السياسي و االسالم فوبيا في الفكر
السياسي الغربي

جامعة تكريت/كلية العلوم
السياسية

2017/12/4

7

العالقة بين االتجاهين الديني و الالديني في
الفكر السياسي الغربي – الواليات المتحدة
انموذجا

جامعة تكريت/كلية العلوم
السياسية

2018/1/18

رسالة
ماجستير

8

دور القيادة السياسية الماليزية في تنمية و
بناء الدولة 2017-1991

جامعة تكريت/كلية العلوم
السياسية

2018/9/10

رسالة
ماجستير

4

احد عشر  :البحوث التي قومتها علميا ً للمجالت العلمية .
ت

اسم البحث المقوم

الجهة المرسلة للتقويم

تاريخ
اإلرسال

نوع
التقويم

1

عصر التنوير بوصفه مدخالً
للحداثة

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2014/1/20

بحث

2

المجتمع المدني و المادية عند
كرامشي

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2014/5/4

بحث

3

عالقة االستشراق بمرحلة ما بعد
االستعمار

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2014/7/24

بحث

4

نقد شريعتي لمرتكزات الفكر
الماركسي

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2015/4/14

بحث

5

المشروع النقدي لمدرسة
فرانكفورت

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2015/4/28

بحث

6

الحضارة في فكر موسى الصدر

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2015/5/31

بحث

11

7

موقف حسن حنفي من الفكر
العربي الحديث و المعاصر

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2015/6/25

بحث

8

الرؤية الفكرية للتعددية الحزبية
و المواطنة لحزب جبهة العمل
االسالمي
مستلزمات البناء النهضوي
الفكري

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2015/12/6

بحث

2016/1/4

بحث

2016/1/24

بحث

 11مفهوم الالعنف عند غاندي

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2016/2/21

بحث

 12المرجعية الفكرية و الدستورية
للنظام الفيدرالي االمريكي

مجلة جامعة االنبار للعلوم
القانونية و السياسية

2016/3/31

بحث

 13نظرية العدالة عند جون راولز

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2016/6/1

بحث

 14التعددية السياسية  :دراسة في
المفهوم بين الفكر الغربي و
العربي االسالمي
 15العلمانية في فكر عبد الوهاب
المسيري

مجلة جامعة االنبار للعلوم
القانونية و السياسية
جامعة االنبار
مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2016/7/18

بحث

2017/1/4

بحث

 16منهج الالعنف في فكر المهاتما
غاندي

مجلة جامعة االنبار للعلوم
القانونية و السياسية
جامعة االنبار
مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2017/8/20

بحث

2017/10/3

بحث

2018/1/11

بحث

2018/3/20

بحث

مجلة جامعة االنبار للعلوم
9
القانونية و السياسية
جامعة االنبار
 10ماهية الحكم ومصدر شرعيته عند مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد
االمام علي (ع)

 17الفكر السياسي الشيعي المبكر ،
دراسة في افكار الشيخ الطوسي
السياسية
 18اثر المتغير الحضاري في تحديد
السلوك السياسي الخارجي
 19اشكالية التسامح في الفكر
السياسي االسالمي المعاصر

مجلة جامعة االنبار للعلوم
القانونية و السياسية
جامعة االنبار
مجلة جامعة تكريت للعلوم
السياسية

12

 20تحديات الديمقراطية التوافقية في
العراق بعد 2003

مجلة جامعة تكريت للعلوم
السياسية

 21مفهوم االعتدال في الفكر السياسي مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد
االسالمي

2018/3/31

بحث

2018/8/27

بحث

 22التاصيل الفكري للحكم و العمل
السياسي لدى الشيعة

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

 2018/10/16بحث

 23التعايش عند االمام جعفر الصادق
( عليه السالم )

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

 2018/12/24بحث

 24انعكاسات الصراع الدولي تجاه
العالم االسالمي بعد عام 2001

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2019/3/5

بحث

 25تحول السلطة في الفكر الغربي
المعاصر

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2019/4/22

بحث

محبطات التعايش المذهبي و اليات مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد
تفعيل العيش السلمي المشترك-
العراق انموذجا
مجلة العلوم السياسية/
استراتيجية الدولة العراقية بين
جامعة بغداد
مدخالت الواقع القيمي و بناء
الدولة
مجلة العلوم السياسية/
الالجئين في العالم بين تفاقم
جامعة بغداد
االوضاع و مساعي المنظمات
الدولية
اشكالية تطبيق الشريعة في الفكر مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد
االسالمي المعاصر

2019/6/26

بحث

2019/9/22

بحث

26
27
28
29

 30العنف و التطرف في العراق :
مقاربات في الدوافع وسبل
المواجهة
 31شيعة العراق العرب و اشكالية
االنتماء العربي  :قراءة في
سرديات الشك
 32التكفير في فكر الحركات و
التنظيمات االسالمية و تداعياته
االجتماعية

 2019/11/28بحث
2020/6/21

بحث

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

2020/9/1

بحث

مجلة حمورابي
للدراسات/بغداد

 2020/10/13بحث

مجلة العلوم السياسية/
جامعة بغداد

 2020/10/27بحث

13

اثنا عشر  :بحوث الترقيات العلمية التي قومتها .
ت

اسم البحث المقوم

1

الجهة المرسلة للتقويم

كتاب اإلرسال

الطبقة الوسطى ودورها في التحول
الديمقراطي  :دراسة في الحالة
العربية
التعددية السياسية  :دراسة في
المفهوم و االليات

جامعة الموصل  /كلية العلوم
السياسية

15س93/
في2019/3/20

جامعة الموصل  /كلية العلوم
السياسية

15س93/
في2019/3/20

3

الوعي السياسي و بناء التجربة
الديمقراطية في العراق بعد 2003

جامعة الموصل  /كلية العلوم
السياسية

15س93/
في2019/3/20

4

مستلزمات البناء الفكري و
النهضوي في الدول العربية

جامعة الموصل  /كلية العلوم
السياسية

15س93/
في2019/3/20

5

تطور فكرة الحق في بيئة نظيفة في
الفكر السياسي العراقي بعد 2014

جامعة الموصل  /كلية العلوم
السياسية

15س/ترقيات 206/في
2020/7/29

6

دراسة في االفكار السياسية
لمجموعة بريكس BRICS

جامعة الموصل  /كلية العلوم
السياسية

15س/ترقيات 206/في
2020/7/29

7

مفهوم الهوية في الفكر السياسي
الغربي

جامعة الموصل  /كلية العلوم
السياسية

15س/ترقيات 206/في
2020/7/29

8

االبعاد الفكرية الطروحة نهاية
التاريخ و االنسان

جامعة بغداد  /وحدة الترقيات
العلمية المركزية

/12س 2938/في
2020/9/8

9

تحول السلطة في الفكر الغربي
المعاصر

جامعة بغداد  /وحدة الترقيات
العلمية المركزية

/12س 2938/في
2020/9/8

 10االمن الفكري و االرهاب  :العراق
انموذجا

جامعة بغداد  /وحدة الترقيات
العلمية المركزية

/12س 2938/في
2020/9/8

 11عقلنة الخطاب السياسي لتحديد
مستقبل العالقة بين الحكومة
االتحادية و اقليم كرستان العراق

جامعة بغداد  /وحدة الترقيات
العلمية المركزية

/12س 2938/في
2020/9/8

2

14

جامعة بغداد  /وحدة الترقيات
العلمية المركزية

 12دور مراكز االبحاث السياسية في
رسم التوجهات االستراتيجية
للواليات المتحدة االمريكية ( CSIS
) انموذجا
جامعة بغداد  /وحدة الترقيات
 13العالقات االمريكية – التركية بين
العلمية المركزية
الشراكة االستراتيجية و التداعيات
االمنية

/12س 2938/في
2020/9/8
/12س 2938/في
2020/9/8

ثالثة عشر  :البحوث التي قومتها علميا ً ( معهد الخدمة الخارجية – كلية الدفاع الوطني ) .
ت

اسم البحث المقوم

الجهة المرسلة للتقويم

وزارة الخارجية  /معهد
 1تنفيذ االتفاقيات الدولية
االساسية لحقوق االنسان وطنيا ً الخدمة الخارجية
– العراق نموذجا ً
 2دور السلطة التشريعية في عملية وزارة الخارجية  /معهد
صنع القرار في السياسة الخارجية الخدمة الخارجية

تاريخ
اإلرسال

نوع
التقويم

 2016/8/11بحث
ترقية
 2018/7/12بحث
ترقية

العراقية بعد عام 2003

3
4

دور مجلس االمن الوطني العراقي جامعة الدفاع للدراسات
في رسم السياسات العامة للدولة العسكرية  /كلية الدفاع
الوطني

 2019/1/24بحث
ترقية

اربعة عشر  :الكتب التي قومتها علميا ً .
ت
1

اسم الكتاب المقوم
اشكالية التجديد في فكر القوى
السياسية العراقية المعاصرة

الجهة المرسلة للتقويم
جامعة بغداد  /مركز
الدراسات االستراتيجية و
الدولية

15

تاريخ
اإلرسال
2018/7/1

نوع
التقويم
تقويم
كتاب

خمسة عشر  :المؤتمرات العلمية التي شارك فيها .
ت

عنوان المؤتمر

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1

تعزيز االداء البرلماني و الحكومي
في العراق

ايار 2011/

قاعة الحرية/كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

2

تقويم العملية السياسية في العراق

/24نيسان
2012

قاعة الحرية/كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

بورقة
مشاركةبوستر
(ال بحث /
بحثية في
المؤتمر
حضور)
المشاركة بورقة
بحثية في
المؤتمر

3

الخيار الديمقراطي ضرورة سياسية
و وطنية للعراق

/23نيسان
2013

قاعة الحرية/كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

المشاركة بورقة
بحثية في
المؤتمر

4

الديمقراطية والمشروع الوطني
العراقي

/5ايار 2015

قاعة الحرية/كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

المشاركة بورقة
بحثية في
المؤتمر

5

االعتدال في الخطاب الديني و
السياسي و اثره في تعزيز التنمية
المجتمعية

/1تشرين
الثاني2018/

المؤتمر الدولي االول
لجامعة االنبار

المشاركة بورقة
بحثية في
المؤتمر

6

المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة
اعالم داعش و فكره

/21شباط
2019

رئاسة مجلس الوزراء /
مستشارية االمن الوطني/
الخلية الوطنية للعمليات
النفسية

المشاركة بورقة
بحثية في
المؤتمر

7

المؤتمر العلمي السنوي الدولي
التاسع عشر
الموسوم ( االمن الوطني العراقي
وتحديات المرحلة القادمة )

 2019/12/30جامعة بغداد /مركز
الدراسات االستراتيجية و
الدولية بالتعاون مع دائرة
البحوث /مجلس النواب

المشاركة بورقة
بحثية في
المؤتمر

8

المؤتمر الدولي الدولي ( االنجازات
البحثية الحديثة في العلوم االنسانية
)

18-17
2020/8

ستة عشر  :الندوات العلمية التي شارك فيها .
16

مؤسسة الذكوات بالتعاون
مع الجامعة الشرقية في
سلطنة عمان

المشاركة في
بحث في
المؤتمر

مكان أنعقادها

ت

العنوان

السنــة

1

سبل تعزيز التعايش والثقافة
الوطنية في العراق

 2012/12/26قاعة الحرية /كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

2

التنوع االثني و تداعياته على
مستقبل الدول العربية

2014/3/3

مشاركةبوستر
(ال بحث /
بورقة بحثية
الندوة
في
حضور)
المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

3

الغرب والقوى السياسية الصاعدة
في العالم العربي بعد التغيير

 2014/10/20فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

4

نحو تعزيز الفكر السياسي المعتدل
في العراق

2015/3/16

فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

5

سبل التعايش السلمي في
المجتمعات العربية

 2015/11/16فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

6

نحو تجذير فكرة المواطنة في
العراق

2016/3/8

فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

7

االصالح ودوره في تعزيز العملية
السياسية في العراق ( رؤية فكرية
)

 2016/11/14فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

8

دولة القانون و المؤسسات في
العراق  :المقومات و المعوقات :
رؤية فكرية

2017/3/14

فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

9

تعزيز مظاهر التسامح في المجتمع
و الدولة  :العراق انموذجا ً

 2017/12/24فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

نوع المشاركة

10

استثمار طاقات الطلبة لتعزيز قيم
النزاهة و المواطنة

2018/2/14

قاعة الحرية /كلية العلوم
السياسية/جامعة بغداد

حضور في
الندوة

11

الديمقراطية بين االصول الفكرية و
الممارسات السياسية

2018/3/19

فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

17

12

العالقة بين الحكومة االتحادية و
اقليم كردستان في مرحلة ما بعد
داعش

2018/3/20

جامعة بغداد/مركز الدراسات المشاركة
بورقة بحثية
االستراتيجية و الدولية
في الندوة

13

امن الخليج بعد تصدع منظومة
مجلس التعاون الخليجي

2018/5/6

جامعة بغداد/مركز الدراسات المشاركة
بورقة بحثية
االستراتيجية و الدولية
في الندوة

14

سياسات الدول االقليمية تجاه
العراق بعد انتخابات 2018

2019/1/17

فرع الدراسات الدولية /كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

15

المتغيرات الداخلية و الخارجية و
اثرها في اداء الحكومة العراقية
2022-2018

2019/2/25

جامعة بغداد/مركز الدراسات المشاركة
بورقة بحثية
االستراتيجية و الدولية
في الندوة

16

دور منظومة القيم في ترسيخ و
بناء المجتمع و الدولة

2019/3/25

فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

17

دور الفكر السياسي العراقي في
ارساء الدولة المدنية

 2019/11/27فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

18

الفكر السياسي المتطرف  ،دراسة
في االسباب و النتائج و المعالجات

 2019/12/29فرع الفكر السياسي/كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

19

العراق و جائحة كورونا  :قراءة
في التداعيات السياسية و
االقتصادية و االجتماعية لالزمة

2020/4/30

كلية العلوم السياسية /
جامعة بغداد

20

السياسات العامة و ادارة االزمة –
ملف التعليم و التربية .

2020/5/2

كلية العلوم السياسية /جامعة المشاركة
بالمداخالت في
الموصل بالتعاون مع
الندوة العلمية
الجمعية العراقية للعلوم
االلكترونية
السياسية

21

2020/7/13 Turkey and Iran :
Different Policies and
Visions towards Middle
East Region

22

2020/7/14

االزمة المركبة في العراق :
الحقائق و التداعيات

18

جامعة البيان

المشاركة
بورقة بحثية
في الندوة

المشاركة
بالمداخالت في
الندوة العلمية
االلكترونية

جامعة القادسية بالتعاون مع المشاركة
بالمداخالت في
جامعات
بغداد/تكريت/واسط/الحمدانية الندوة العلمية
االلكترونية

23

التاثر التقني و االجتماعي و  2020/10/24جامعة بغداد /كلية العلوم
السياسية بالتعاون مع
السياسي لتقاعد الموظفين المبكر
جمعية الراسخ التقني
من المؤسسات العامة في العراق
العلمية

المشاركة
بالمداخالت في
الندوة العلمية
االلكترونية

سبعة عشر  :الحلقات و السمنرات العلمية التي شارك فيها .
ت

عنوان الحلقة او السمنر

1

مشارك
المجتمع المدني في الفكر السياسي
ركة
قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان  2019/1/14المشا
 /كلية العلوم السياسية  /جامعة
االسالمي المعاصر – النخبة في الفكر
بغداد
السياسي الغربي
( بحث /
قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان  2019/1/30مشارك
نقد الفكر السياسي – ظاهرة االسالم
بوستر
 /كلية العلوم السياسية  /جامعة
فوبيا في الفكر السياسي الغربي
المعاصر – التوظيف السيايسي المعاصر بغداد
حضور)
لمفهوم السامية في اوربا

2

مكان االنعقاد

التاريخ

نوع

قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان ُ 2019/1/30محاضر
 /كلية العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

3

دور المنهج البنيوي في كتابة البحث
العلمي
التربية المدنية و دورها في تعزيز
الوحدة الوطنية

4

العزل في الفكر االسالمي بين التنظير و
التطبيق

قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان 2020/2/3
 /كلية العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

5

محبطات التعايش المذهبي في العراق

قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان  2020/2/13مشارك
 /كلية العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

6

حق اطالع السلطة المالية على دخل
المكلف في قانون ضريبة الدخل العراقي

قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان  2020/2/20مشارك
 /كلية العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

19

ُمحاضر

ثمانية عشر  :المشاركة في اللجان الدائمة و المؤقتة ( العلمية و االدارية ) .
ت

دائمة /

اسم اللجنة

امر التكليف وتاريخه

1

عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات
العليا
عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات
العليا
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي

4

عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات
العلمي السنوي
العليا
عضو لجنة مشتريات

لجنة مؤقتة

6

عضو لجنة مشاريع تخرج الطلبة

لجنة مؤقتة

7

عضو لجنة مراقبة االمتحان التنافسي

لجنة مؤقتة

8

رئيس لجنة المشتريات

لجنة مؤقتة

622س في
2012/8/14
645س في
2012/8/27
 1679في 2012/9/3

لجنة مؤقتة

757س في

لجنة مؤقتة

 11عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي
السنوي
 12عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي
العلمي السنوي
 13عضو لجنة مطابقة التعديالت

973س في
2012/9/23
80س في 2013/1/28
2012/11/26
81س في 2013/1/28

لجنة دائمة

 37في 2013/3/31

 14عضو لجنة الترفيعات و تغيير العناوين

لجنة مؤقتة

 1084في 2013/5/12

 15عضو لجنة معالجة الطلبة المفقودة وثائقهم

لجنة مؤقتة

 1230في 2013/9/16

 16عضو لجنة مطابقة التعديالت

لجنة دائمة

 11في 2014/1/22

2
3
5

 9عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي
العلمي السنوي
 10عضو لجنة االمتحان الشامل للدكتوراه

لجنة مؤقتة
مؤقتة
لجنة مؤقتة

ع 241/في
2008/7/20
 1323في 2011/8/4

لجنة مؤقتة

 82س في 2012/2/6

لجنة مؤقتة

 1347في 2012/7/5
 1398في 2012/7/12

لجنة مؤقتة
لجنة مؤقتة

 17عضو لجنة المراقبة على امتحانات الدراسات لجنة مؤقتة
العليا
 18عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي
لجنة مؤقتة
السنوي
 19عضو لجنة التقديم للدراسات العليا
لجنة مؤقتة
لجنة مؤقتة

 20عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات
العليا
 21رئيس لجنة المراقبة االمتحانية  /الدور االول لجنة مؤقتة

64س في 2014/1/23
140س في
564س في
2014/2/15
ع 406/في
2014/6/30
2015/5/19
486س في
2015/5/27

20

 22عضو لجنة استالم الملفات للطلبة الناجحين
في االمتحان التنافسي

لجنة مؤقتة

ع 213/في

 23عضو لجنة مطابقة التعديالت

لجنة دائمة

2016/3/23
 62في 2016/4/3

 24عضو لجنة مراقبة امتحانات الفصل الثاني

لجنة مؤقتة

 51في 2016/4/12

 25عضو لجنة مراقبة االمتحان التنافسي

لجنة مؤقتة

656س في

 26عضو لجنة مطابقة التعديالت

لجنة دائمة

2016/10/2016
/7173في 30
/25

 27عضو لجنة امتحانات الفصل االول

لجنة مؤقتة

27س في 2017/1/8

 28عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات
العليا
 29عضو لجنة مراقبة االمتحانات النهائية

لجنة مؤقتة
لجنة مؤقتة

ع 290/في
2017/4/13
476س في 2017/6/1

 30رئيس لجنة مراقبة امتحانات الدور الثاني

لجنة مؤقتة

703س في

 31عضو لجنة وضع اسئلة االمتحان الشامل

لجنة مؤقتة

2017/9/62017
س في
/8712
/30

 32عضو لجنة ضمان الجودة

لجنة مؤقتة

 105في 2017/9/25

 33عضو لجنة انضباط الطلبة

لجنة دائمة

 1884في

 34عضو لجنة مراقبة طلبة الدراسات العليا

لجنة مؤقتة

/10س في
1130
2017
/15

 35عضو اللجنة العلمية في الفرع

لجنة دائمة

20182017
في /1/3
/12203
/27

 36رئيس لجنة تحقيقية

لجنة مؤقتة

 515في2018/3/1

 37عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج

لجنة مؤقتة

 221في 2018/4/2

 38عضو لجنة مراقبة امتحانات الفصل الثاني

لجنة مؤقتة

 227في 2018/4/17

 39عضو لجنة االمتحان الشامل

لجنة مؤقتة

 232في 2018/4/19

 40عضو لجنة المراقبة لالمتحانات النهائية
الدور االول
 41عضو لجنة الدراسات العليا في الفرع

لجنة مؤقتة

395س في

لجنة دائمة

2018/92018
/5287في /3
/10

 42عضو لجنة انضباط الطلبة

لجنة دائمة

 1154في
2018/10/15

21

 43عضو لجنة االمتحان التنافسي ( وضع
االسئلة و التصحيح )

لجنة مؤقتة

 344في 2018/12/26

 44عضو لجنة متابعة القاعة االلكترونية

لجنة مؤقتة

48س في 2019/1/14

 45عضو اللجنة العلمية في الفرع

لجنة دائمة

 29أ في 2019/3/3

 46عضو لجنة االستبيان في الفرع

لجنة مؤقتة

 36في 2019/3/11

 47عضو لجنة مقاصة الدراسات العليا

لجنة مؤقتة

 107في 2019/6/10

 48عضو اللجنة العلمية في الفرع

لجنة دائمة

 115في 2019/6/16

 49رئيس لجنة المراقبة على القاعة االلكترونية
للدراسات العليا

لجنة مؤقتة

 657س في

 50عضو لجنة المراقبة االمتحانية النهائية للدور
الثاني
 51عضو لجنة مراقبة االمتحان الشامل (
المحاولة االولى )
 52عضو اللجنة المركزية لالمتحان الشامل

لجنة مؤقتة

2019/6/19
837س في

لجنة مؤقتة

س في
2019
/8866
/20

لجنة مؤقتة

/9867س في
2019
/19

 53رئيس لجنة التقييم الذاتي

لجنة مؤقتة

2019/102019
/9198في /7
/19

 54عضو لجنة المقاصة العلمية للطلبة المنقولين
للدراسة االولية

لجنة مؤقتة

 2216في

 55عضو لجنة المقاصة العلمية في فرع الفكر
السياسي
 56عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الكلية بعنوان (
االسهامات الحديثة في نظريات العلوم
السياسية ) 2020/3/31
 57تشكيل لجنة انضباط الطلبة

لجنة مؤقتة

2019/11/19
 275في 2019/12/18

لجنة مؤقتة

 1289س في

لجنة مؤقتة

2019/12/23
 191في 2020/2/2

 58رئيس لجنة تحقيقية

لجنة مؤقتة

 233س في

 59لجنة استالل في فرع الفكر

لجنة مؤقتة  288في 2020/4/28
2020/2/25
لجنة دائمية  282في 2020/4/23
لجنة دائمية س 537/في

 60عضوية اللجنة العلمية في فرع الفكر
 61السياسي
االستالل االلكتروني لوحدة المجلة العلمية

 62لجنة االشراف على قاعات االمتحان التنافسي لجنة مؤقتة

س 657/في
2020/7/20
2020/8/23

22

لجنة دائمية  251في 2020/9/1

 63لجنة الدراسات العليا في الفرع
 64لجنة تقييم جودة مشروع التعليم االلكتروني

لجنة مؤقتة

 745س في

 65لجنة االمتحان التنافسي

لجنة مؤقتة

 66لجنة االمتحان الشامل

لجنة مؤقتة

 794س في
2020/9/13
 299في 2020/9/29
2020/9/21

تسعة عشر  :المشاركة في اللجان االمتحانية .
ت

اللجنة االمتحانية

امر التكليف وتاريخه

1

لجنة امتحانية  /المرحلة الثانية

403س في 2011/5/22

2

لجنة امتحانية  /المرحلة االولى

 361س في 2012/5/14

3

لجنة امتحانية  /المرحلة الرابعة

 1140في 2014/5/5

4

لجنة امتحانية  /المرحلة الثانية

 434س في 2017/5/18

5

لجنة امتحانية  /المرحلة الثالثة

 460س في2019/4 /28

6

لجنة امتحانية  /الدراسات العليا

 1285س في

7

لجنة االمتحان االلكتروني للدراسات
العليا
رئيس لجنة المرحلة االولى

2020//2019
 /188في 2
ع/
12/23

8

س 532/في 2020/7/15

9

عشرون  :البحوث العلمية المنشورة في المجالت العلمية .

ت

محل النشر

أسم البحث

23

السنة

1

العلمانية وموقف الفكر اإلسالمي المعاصر

مجلة كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد  ،العدد، 44/
السنة . 22/

كانون الثاني
2012

2

واقع حقوق االنسان في المغرب العربي

مجلة دراسات سياسية في
بيت الحكمة  ،العدد.26 /

اذار
2013

3

فكرة مشروع اقليم كركوك بين الرفض
والقبول  ،رؤية فكرية

مجلة دراسات دولية ،
العدد ، 57 /السنة. 11 /

نيسان 2014

4

مدة تولي رئاسة السلطة في الفكر
السياسي اإلسالمي المعاصر

مجلة كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد  ،العدد، 48/
السنة. 22 /

تموز 2014

5

االصول الفكرية للعنف عند الخوارج
وتداعياتها المعاصرة

مجلة قضايا سياسية /كلية
العلوم السياسية /جامعة
النهرين العدد41/

6

فكر حركات االسالم السياسي  ،دراسة في
مقومات النجاح ومعوقات الفشل/مشترك
ا.م.د تغريد حنون علي

مجلة كلية العلوم
السياسية/جامعة بغداد
،العدد54/

كانون الثاني
2018

7

االخر في فكر الحركات االرهابية  ،داعش
انموذجا ً

8

الحوار الفكري البناء مرتكزا ً لالعتدال في
العراق المعاصر

مجلة اغتراب /تصدر عن
مركز بالدي للدراسات و
االبحاث االستراتيجية
العدد5/
مجلة جامعة االنبار للعلوم
القانونية و السياسية  ،عدد
خاص بالمؤتمر العلمي االول
لجامعة االنبار
 2018/10/31ولغاية
2018/11/1

اذار 2018

24

2015

تشرين الثاني
2018

9

قراءة فكرية سياسية في التاويل الباطني
عند االسماعيلية /مشترك مع  :الباحث
باقر صادق جعفر

10

قراءة فكرية في نشأة العلمانية

11

الفكر السياسي و دوره في تعزيز الحكم
الصالح

12

الليبرالية العربية المعاصرة  :دراسة
نقدية

مجلة كلية العلوم
السياسية/جامعة بغداد
،العدد58/

كانون االول
2019

المجلة العراقية للعلوم
السياسية
السنة  /االولى
العدد  /الثاني
مجلة وميض الفكر للبحوث ،
دار النهضة العربية بيروت

تموز 2020

قبول نشر
2020/9/25

مجلة كلية العلوم
السياسية/جامعة بغداد

قبول نشر
2020/10/27

واحد و عشرون  :المقاالت العلمية المنشورة في المواقع االلكترونية .
ت

عنوان المقالة

مكان النشر

تاريخ النشر

1

المواطن العراقي و حصته النفطية في

شبكة النبأ المعلوماتية
www.annabaa.org

2018/12/24

2

اطار الموازنة العامة
مدة دورة مجالس المحافظات بين التمديد

شبكة النبأ المعلوماتية
www.annabaa.org

2018/12/30

3

االنهاءالتظاهرات في السودان
ومستقبل

4

هوس السلطة في االنظمة االستبدادية :
الجزائر انموذجا ً

5

مكافحة الفساد في العراق بين االجراءات

6

التنظيرات من االبادة الجماعية الى
ودولة رواندا

7

الريادة المثالية
السياسي  :قراءة في مرتكزاته و
الطب

مركز المستقبل للدراسات
الستراتيجية
www.mcsr.net
مركز المستقبل للدراسات
الستراتيجية
www.mcsr.net
مركز المستقبل للدراسات
الستراتيجية
www.mcsr.net
مركز المستقبل للدراسات
الستراتيجية
www.mcsr.net
مركز المستقبل للدراسات
الستراتيجية
www.mcsr.net

2019/1/5

مخرجاته

25

2019/3/24
2019/4/6
2019/7/29
2020/4/12

8

جدلية النجاح و الفشل في ظل جائحة

مجلة عرب استراليا
Arabsaustralia.com

2020/7/14

9

كورونا
مستقبل تداعيات فيروس كورونا على

مركز المستقبل للدراسات
الستراتيجية
www.mcsr.net
مجلة صوتها
www.sawtuha.com

2020/7/16

المعاصر
العراق
ظلمها
 10من

2020/7/31

اثنان و عشرون  :المقاالت االعالمية المنشورة في الصحف المحلية و العربية و الدولية .
ت عنوان المقالة الصحفية
تجاوز االزمة في العراق يستلزم حل
البرلمان اوال و الغاء نظام التوافقية
و المحاصصة

1

مكان النشر

عدد

تاريخ النشر

نشر في صحيفة الخبر
اليومية في دولة
الجزائر

9374
الصحيفة

2019/10/27

حاورتني الصحفية الجزائرية  :نسرين
جعفر

2

ثالثة وعشرون  :المشاركة في ورش العمل داخل المؤسسة .
ت

عنوان ورشة العمل

الجهة الراعية
للورشة

التقدير

مكان انعقادها

تاريخ
انعقادها

26

محاضر
اومشار
ك

جامعة بغداد /قسم
 1التوثيق االلكتروني
ضمان الجودة و
لنتاجات البحث العلمي
وخدمة المجتمع لجامعة االداء الجامعي
بغداد وتشكيالتها

قاعة كلية هندسة
الخوارزمي /
جامعة بغداد

/11/17

مشارك

2011

 2التقييم الذاتي في ضوء
متطلبات االعتماد
االلكتروني

جامعة بغداد /قسم
ضمان الجودة و
االداء الجامعي

قاعة كلية التربية
الرياضية  /جامعة
بغداد

 3اليات التعامل مع
االستشارات و االنشطة
العلمية الغير موثقة

جامعة بغداد /قسم
ضمان الجودة و
االداء الجامعي

قاعة االدريسي /
كلية العلوم /
جامعة بغداد

 4اعداد استمارة تقييم
اداء التدريسيين من
وجهة نظر الطلبة مع
تحديد اليات التقييم
 5خطوات كتابة البحث
العلمي في الدراسات
االنسانية
 6التعليم االلكتروني

جامعة بغداد /قسم
ضمان الجودة و
االداء الجامعي

قاعة كلية اللغات 2012/2/9 /
جامعة بغداد

مشارك

22-21
2016/10/

ُمحاضر

مركز البيان
للدراسات
والتخطيط
مركز ابن سينا /
جامعة بغداد

قاعة مركز البيان
للدراسات
والتخطيط
قاعة الحرية /
كلية العلوم
السياسية/جامعة
قاعة كلية االعالم
بغداد
 /جامعة بغداد

/11/30

مشارك

2011
/12/12

مشارك

2012

 2019/2/27مشارك

 7العدالة االجتماعية و
انعكاساتها في الدول و
االقاليم

عمادة كلية العلوم
السياسية/جامعة
بغداد

 8نظام المقررات العلمية

مجلس تحسين
جودة التعليم

قاعة الدكتور جهاد  2019/3/12مشارك
الحسني  /كلية
العلوم السياسية /
جامعة بغداد

 9الخطوات االجرائية في
كتابة البحوث العلمية

مركز المعرفة
للدراسات و
االبحاث
/بغداد

ُمحاضر

قاعة مركز
المعرفة

27

 2019/2/21مشارك

2019/9/5

 10برنامج الصفوف
االلكترونية

كلية العلوم
السياسية جامعة
بغداد

قاعة الحرية

/12/31
2019

مشارك

محاضرة الكترونية  2020/4/18مشارك
 11تطوير مهارات االستاذ كلية العلوم
السياسية /جامعة وفق نظام
الجامعي في اعداد
المحاضرات الفيديوية و بغداد بالتنسيق مع google meet
ادارة الصف اإللكتروني مركز ابن سينا
للتعليم اإللكتروني
 12اعداد وتنظيم الصفوف
االلكترونية لضمان اداء
االختبارات االلكترونية
بصورة مثتالية

جامعة بغداد /
مركز ابن سينا
للتعليم االلكتروني

محاضرة الكترونية 2020/6/9
وفق نظام Zoom

مشارك

اربعة وعشرون  :المشاركة في ورش العمل خارج المؤسسة .
ت

عنوان ورشة العمل

التقدير
 1سياسات صنع السالم

2

Coronavirus , The Role
of NGOs and Attorney
General in period of
Coronavirus Pandemic
فيروس كورونا  ،و دور
المنظمات غير الحكومية والنائب
العام في فترة جائحة فيروس
كورونا

الجهة الراعية
للورشة

مكان انعقادها

جمعية االمل
العراقية

اقليم كردستان
العراق  /محافظة
اربيل

جامعة البيان /
بالتعاون مع
الشبكة السويدية
العراقية
للدراسات /جامعة
الند السويد

ورشة دولية
افتراضية عبر
منصة
google meet

28

تاريخ
انعقادها
-15
/19شباط
2020
/6/29
2020

محاضر
اومشار
ك
مشارك

مشارك

خمسة وعشرون  :المشاركة في دورات التعليم المستمر .
ت

عنوان الدورة

1

مكان انعقادها

تاريخ انعقادها

التقدير
دورة التاهيل التربوي
( )143للتدريسيين

قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد

من 2010/6/22
لغاية 2010/7/22

2

دورة اللغة العربية ()117
للتدريسيين

قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد

من 2010/6/22
لغاية 2010/7/22

3

جودة المناهج و توصيفها
ضمن المعايير العالمية

قاعة التربية الرياضية/جامعة 2011/3/3-2/27
بغداد

4

دورة عن حقوق االنسان

قاعة كلية االعالم /جامعة
بغداد

2012/3/10-3/7

5

دورة تدريب اللجان

قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد

من 2015/4/26
لغاية 2015/4/28

االمتحانية
6

دورة الباحث العلمي
Google Scholar
Research Gate

7

قاعة مركز التطوير والتعليم
المجالت المسجلة في
 Scopus and Thomsonالمستمر /جامعة بغداد
 Reutersو كيفية تسجيل
المجالت العراقية فيهما

2017/3/6

8

قاعة التعليم المستمر  /كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

2018/1/8

دورة سالمة اللغة العربية
للتدريسيين

قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد

29

2016 / 8 / 23

استخدام منصات  Google +قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد
في التعليم و التواصل
االكاديمي

2019/1/14

 10التعليم االلكتروني عبر
برنامج Moodle

قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد

2019/1/28

 11كيفية الية نشر و تصميم
البحث العلمي

قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد

2019/1/30

 12دورة سالمة اللغة العربية

قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد

2019/3/28-24

9

 13الصفوف التعليمية  Googleمركز ابن سينا للتعليم
االلكتروني
Classroom
جامعة بغداد
 14االجراءات المبسطة في
االمتحان االلكتروني على
المنصة االلكترونية

وحدة التعليم المستمر  /كلية
العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

2019/5/14-13

2020/7/25
المحاضر :ا.م.د طارق
عبد الحافظ عدنان

ستة وعشرون  :المشاركة في خدمة المجتمع .
ت

نوع المشاركة

المكان

تاريخها

1

حضور محاضرة سفير إندونيسيا في
العراق

قاعة الحرية /كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

2018/11/14

2

حضور محاضرة جامعة الدفاع الوطني

قاعة الحرية /كلية العلوم
السياسية  /جامعة بغداد

2019/4/30

30

3

االجابة التحريرية عن عدد من االسئلة
المقدمة من قبل طالب الماجستير في
كلية العلوم العسكرية الرائد اتصاالت (
احمد عبد الواهب )

كلية العلوم السياسية  /جامعة
بغداد

2019/10/8

4

مشاركة في نشاط علمي

الجمعية العراقية للعلوم
السياسية

2020/5/16

سبعة وعشرون  :الزيارات الميدانية .
ت

نوع الزيارة

1

طلبة المعهد العالي للتطوير االمني في وزارة الداخلية /
المعهد العالي للتطوير
وزارة الداخلية
االمني
مسرح المنصور في
متحف االستخبارات العسكرية
ساحة االحتفاالت
العراقية لتوثيق جرائم داعش

2

مكان الزيارة

تاريخها
2017/12/15

2019/2/21

ثمانية وعشرون  :كتب الشكر و التقدير ( داخل وزارة التعليم العالي ) .
ت
1
2
3
4

كتاب الشكر أو الجائزة
أو
شهادة تقديرية
شكر و تقدير و مكافأة
شكر وتقدير
التقدير مكافأة
شكر و تقدير و
شكر و تقدير

الجهة المانحة
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /مساعد رئيس الجامعة للشؤون
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
العلمية بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة
31

تاريخ منح
الشكر
2008/5/21
2008/9/11
2008/11/16
2009/7/22

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

شكر و تقدير
شكر و تقدير و مكافأة
شكر و تقدير و مكافأة
شكر و تقدير
تثمين جهود
شكر وتقدير
شكر و تقدير و مكافأة
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير و مكافأة
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير و مكافأة
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير و مكافأة
شكر وتقدير
شكر و تقدير
شكر على اهداء
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير

جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
رئيس جامعة بغداد
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة النهرين  /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة النهرين  /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
رئيس جامعة بغداد
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة و
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
الخليج
العربيعميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد/
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية

32

2010/7/4
2010/11/28
2010/12/22
2010/12/30
2011/6/9
2011/9/28
2011/11/14
2011/12/22
2013/1/27
2013/2/25
2013/4/2
2013/4/30
2013/4/30
2013/7/3
2013/10/10
2013/12/17
2013/12/31
2014/7/3
2014/7/22
2015/2/22
2015/8/17
2015/10/15
2016/2/3
2016/8/4
2016/10/23
2016/10/30
2017/4/13
2017/7/9
2017/9/12
2017/9/12
2017/11/28

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

شكر و تقدير
شكر وتقدير
شكر و تقدير
شكر على اهداء
شكر وتقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير و مكافأة
شكر و تقدير
شكر على اهداء
شكر و تقدير
شكر على اهداء
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير
شكر و تقدير

2017/12/19
جامعة كركوك  /عميد كلية القانون و العلوم
2017/12/21
جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة و
2018/2/5
السياسيةبغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة
العربي
الخليج
2018/5/3
جامعة الفلوجة  /مساعد رئيس الجامعة
جامعة بغداد  /مركز الدراسات االستراتيجية و 2018/5/6
2018/6/27
العلميةعميد كلية العلوم السياسية
للشؤونبغداد/
جامعة
2018/7/18
الدولية بغداد /عميد كلية االداب
جامعة
2018/9/12
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2018/11/29
جامعة تكريت  /عميد كلية العلوم السياسية
2019/1/22
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2019/1/22
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2019/1/28
جامعة االنبار  /عميد كلية القانون و العلوم
2019/2/27
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2019/5/5
السياسيةبغداد /عميد كلية العلوم السياسية
جامعة
2019/6/18
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2019/6/24
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2019/6/24
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2019/8/28
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2019/9/18
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2019/9/30
جامعة بغداد /عميد كلية االداب
2020/1/27
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2020/1/19
رئيس جامعة بغداد
2020/5/6
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
2020/7/13
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2020/7/29
رئيس جامعة بغداد
2020/8/11
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
2020/9/6
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية
2020/10/19
جامعة بغداد /عميد كلية االداب
2020/9/6
جامعة بغداد /عميد كلية العلوم السياسية

تسعة وعشرون  :كتب الشكر و التقدير ( خارج وزارة التعليم العالي ) .
33

ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو
شهادة تقديرية

1
2
3
4
5

شكر وتقدير
التقدير
شكر و امتنان
شكر وتقدير
شكر و امتنان
شكر وتقدير

6

شكر و تقدير

الجهة المانحة

تاريخ منح الشكر

رئاسة الوزراء /مؤسسة الشهداء 2013/1/23
مركز البيان للدراسات و التخطيط 2016/10/22
2018/10/3
مكتب رئيس الوزراء العراقي
مركز المعرفة للدراسات و االبحاث 2019/9/5
عميد كلية الدفاع الوطني  /جامعة 2020/8/9
الدفاع للدراسات العسكرية
عميد كلية اآلداب و العلوم
االنسانية  /جامعة الشرقية /
سلطنة عمان

2020-9-6

ثالثون  :الكتب المؤلفة .
ت

دار النشر

أسم الكتاب

سنة النشر

دار الفراهيدي

2013

1

اإلسالم والعلمانية دراسة في ابرز المواقف
الفكرية السياسية اإلسالمية المعاصرة

2

تداول السلطة في الفكر السياسي اإلسالمي

/بغداد
دار الفراهيدي

2014

3

المعاصر
مشروع اقليم كركوك بين الرفض و
فكرة

بغداد
قناديل /بغداد
/دار

2017

4

القبول
بواكير العلمانية في الفكر االسالمي

دار قناديل  /بغداد

2018

5

تداول السلطة في الفكر االسالمي بين العزل
القسري و االنتقال السلمي

دار قناديل  /بغداد

2018

6

الخطوات االجرائية في بحوث العلوم االنسانية
مشترك مع د.منتصر مجيد حميد

دار قناديل  /بغداد

2018

34

واحد و ثالثون  :العضوية في النقابات و الجمعيات المحلية و االقليمية و الدولية .
ت

أسم الجمعية

صفة االنضمام

سنة االنضمام

طبيعة

1

نقابة االكاديميين العراقيين

عضو الهيئة

عام 2017

محلية

2

الجمعية العراقية للعلوم السياسية

3

مؤسسة الذكوات للثقافة و الفكر
و الفنون

الجمعية

العامة
عضو الهيئة

نيسان عام 219

محلية

العامة
عضوية

ايلول 2020

محلية

اثنان و ثالثون  :الجوائز و أوسمة االبداع .
ت

طبيعة

1

وسام
االبداع

الجائزة

الجهة المانحة

السبب

التاريخ

مؤسسة الذكوات للثقافة و
الفكر و الفنون  ،برعاية
جامعة الشرقية  ،سلطنة عمان

المشاركة ببحث في المؤتمر
المعنون ( مؤتمر االنجازات
البحثية الحديثة في العلوم
االنسانية )

-17

2
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