السيره الذاتيه

االســــــــــــم :عبير سهام مهدي
تاريخ الميـالد 1977 :
الصورة

الحالة الزوجية  :متزوجة
عـــــدد األوالد  :واحد
الديـــــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص
الوظيفة

 :علوم سياسية

 :تدريسية

الدرجة العلمية  :استاذ مساعد دكتور
عنوان العمل  :جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية
هاتف العمل :
الهاتف النقال :
البريد إاللكتروني:
أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

العلوم السياسية

1999

الماجستير

بغداد

العلوم السياسية

2001

الدكتوراه

بغداد

العلوم السياسية

2009

أخرى

/

/

/

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
الفترة من  -الى

ت

الوظيفة

الجهة

1

الدرجة السادسة

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

2008 -2003

2

الدرجة الخامسة

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

2009-2008

3

الدرجة الرابعة

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

2012 -2009

4

الدرجة الثالثة

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية

2019 -2012

5

الدرجة الثانية

جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية

2019

ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

1

كلية التمريض

جامعة بغداد

2006 – 2004

2

كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد

 -2007ولغاية اآلن

الفترة من  -الى

3
4
5
6
7
8

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

كلية التمريض

حقوق االنسان

2004

2

كلية العلوم السياسية

الفكر السياسي الغربي الحديث

2014-2013

3

كلية العلوم السياسية

بحوث سياسية

4

كلية العلوم السياسية

المدخل الى علم السياسة

5

كلية العلوم السياسية

6

كلية العلوم السياسية

2010 -2007
2014-2013

مفهوم النخبة في الفكر السياسي الغربي

2014-2013

انموذجا ًالمنطقة
وأثره على
السياسي
التغيير
مفهوم
االمريكي
المجتمع
المعاصر:

2014-2013

العربية
7

كلية العلوم السياسية

الفكر السياسي الغربي الحديث

2017-2016

8

كلية العلوم السياسية

الفكر السياسي الغربي الحديث

2017-2016

9

كلية العلوم السياسية

المذهب الوضعي في الفكر السياسي الغربي

10

كلية العلوم السياسية

الحديث
كيفية كتابة البحث،الرسالة،االطروحة

2017-2016
2018-2017

11

كلية العلوم السياسية

البعد االخالقي للسياسة في الفكر السياسي

2018-2017

الغربي الحديث:ميكيافللي وكانط انموذجا
12

كلية العلوم السياسية

الفكر السياسي القديم والوسيط

2018-2017

13

كلية العلوم السياسية

الفكر السياسي الغربي الحديث

2019-2018

14

كلية العلوم السياسية

الفردية في الفكر السياسي الغربي

2019-2018

15

كلية العلوم السياسية

الحديث:نيتشه انموذجا
الوجودية في الفكر الغربي المعاصر

2020-2019

16

كلية العلوم السياسية

منهجية بحث

2020-2019

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:

ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

1

االبعاد الفكرية لحركات التغيير في

الفكر السياسي

2014

2

المنطقة العربية
جدلية االصالح والثوره في الفكر

الفكر السياسي

2018

السياسي الغربي المعاصر
3

الفكر السياسي

البنيوية ومابعد البنيوية في الفكر

2018

السياسي الفرنسي المعاصر:
دراسة في ابرز االتجاهات والنماذج
4

الفكر السياسي

العنف الرمزي في الفكر السياسي

2019

الغربي:بيير بورديو انموذجا
5

الفكر السياسي

نقد الفكر السياسي عند كارل شميت

2019

6

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.

1

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

بناء المجتمع ودولة القانون

2007

االردن

ورقة /عمل
بوستر
( بحث

في العراق
المؤتمر الدولي

2008

سلوفينيا

3

بناء دولة القانون في العراق

2008

جامعة بغداد/كلية العلوم

4

االنتخابات البرلمانية في

2010

2

حضور)
مشاركة وادارة
جلسة
مشاركة ورقة عمل

السياسية

العراق

جامعة بغداد/كلية العلوم
السياسية

مشاركة ورقة عمل

5

السياسة االسرائيلية في القدس

2010

6

مفهوم المواطنة ودورها في

2010

مركز الدراسات

مشاركة ورقة عمل

الفلسطينية
بغداد /بيت الحكمة

بحث

بناء الدولة العراقية الحديثة
7

العراق :الوطن والهوية ..

2011

بغداد  /بيت الحكمة

بحث

ترابط جدلي
8

القدس في برنامج حزب الليكود

9

حقوق المرأة بين الدين

2011

مركز الدراسات

بحث

الفلسطينية
2011

بغداد /بيت الحكمة

بحث

والتشريع اليهوديين
10

ربيع الثورات العربية بين

2011

االسباب والنتائج
11

البعد االصالحي للثورة

السياسية
2011

الحسينية
12

قراءة في واقع النخب

13

جامعة بغداد  /كلية العلوم

مشاركة ورقة عمل

السياسية
2011

السياسية والتغيير في المنطقة
المواطنة وحقوق المواطن في

جامعة بغداد  /كلية العلوم

مشاركة ورقة عمل

جامعة بغداد  /كلية العلوم

مشاركة ورقة عمل

السياسية
2012

بغداد  /بيت الحكمة

بحث

الدستور العراقي لعام 2005
14

15

الثورات العربية واثرها على

2012

جامعة الكوفة /كلية

معادلة التحوالت االقليمية في

القانون والعلوم السياسية

الشرق االوسط
سبل تعزيز التعايش السلمي في

جامعة بغداد  /كلية العلوم

العراق

2012

السياسية

بحث

مشاركة ورقة عمل

16

مقومات ومعوقات الحكم

2012

الصالح
17

18

19

اشكالية توزيع االختصاصات

السياسية
2013

بين الحكومة االتحادية واالقليم
في العراق
العوامل الداخلية والخارجية

جمجمال
جامعة بغداد  /مركز

2013

للتغيير السياسي في المنطقة

الدراسات الدولية

العربية
فكرة الحكم الصالح ودورها في

جامعة بغداد  /كلية العلوم

2013

الدور االقليمي في مكافحة

العنف االسري ضد المرأة:

بحث

بحث

مشاركة ورقة عمل

السياسية
2013/12/12

االرهاب :العراق انموذجا ً
21

جامعة السليمانية /كلية
العلوم السياسية /

تعزيز الديمقراطية في العراق
20

جامعة بغداد  /كلية العلوم

مشاركة ورقة عمل

الجامعة المستنصرية/

بحث

كلية العلوم السياسية
2013

جامعة بغداد

بحث

العراق انموذجا ً
22

قراءة في أبرز التحديات التي

2014

تواجه االنتخابات التشريعية
23

أشكالية أدارة التعدد االثني في
العراقية للعام 2014

جامعة بغداد /كلية العلوم

ورقة عمل

السياسية
2014/3/3

المنطقة العربية :رؤية لمرحلة

جامعة بغداد /كلية العلوم

ورقة عمل

السياسية

مابعد الثورات العربية
24

الديمقراطية التوافقية

25

ندوة سفير العراق في دولة
جنوب افريقيا

2013/8/28

2013/10/8

بيت الحكمة

حضور

كلية العلوم

حضور

السياسية/جامعة بغداد

26

إشكالية الهوية في العراق

2014/12/18

:رؤية في التحديات ومستقبل

كلية العلوم السياسية

بحث مشترك

/الجامعة المستنصرية

بناء هوية وطنية عراقية بعد
27

ألمواطنه وحقوق
مفهوم2003
العام

2014

بيت الحكمة/بغداد

بحث مشترك

المواطن في الدستور العراقي
لعام 2005

28

أبعاد التحول في الموقف

2014/10/20

األمريكي حيال الحركات

كلية العلوم

ورقة عمل

السياسية/بغداد

االسالمية بعد الربيع العربي
29

30

31

إشكالية التنافس األمريكي-

2016/10/5

جامعة بغداد /مركز

الروسي :دراسة في أنساق

الدراسات اإلستراتيجية

السلوك السياسي الخارجي:

والدولية

أنموذج الحالة السورية
نحو استراتيجية فاعلة لتعزيز

هيئة النزاهة بالتعاون مع

2017/3/30

دور مؤسسات المجتمع المدني

مركز كربالء للدراسات

في مكافحة الفساد:العراق

والبحوث

انموذجا
التعايش السلمي ودوره في

كلية الدراسات القرانية

تحقيق الوحدة الوطنية

2017/4/27

/جامعة بابل

المشاركة في بحث
ضمن أعمال
المؤتمر السنوي
2017-2016
بحث مشترك

بحث مشترك

32

دور الجامعات العراقية في

2017/4/20

اعداد القيادات الشبابية لتعزيز

كلية العلوم السياسية

بحث مشترك

/الجامعة المستنصرية

المسؤولية المجتمعية

33

االصالح السياسي في العراق

2017/11/14

بين المقومات والمعوقات

34

دولة القانون والمؤسسات في

كلية العلوم

ورقة عمل

السياسية/جامعة بغداد

2017/3/14

العراق :بين المقومات

كلية العلوم السياسية

ورقة عمل

/جامعة بغداد

والمعوقات

35

التعايش السلمي بين األديان

2017/3/28

كلية االعالم /جامعة بغداد

ورقة عمل

ودوره في تعزيز الوحدة
الوطنية

36

المصالحة الوطنية ودورها في

2017/10/23

مركز الدراسات

تحقيق االستقرار

االستراتيجية

السياسي:العراق بعد داعش

والدولية/جامعة بغداد

انموذجا

بحث مشترك

37

38

39

الهوية الوطنية العراقية:دراسة 2017/11/20

كلية صدر

في االشكاليات والحلول

العراق/الجامعة االهلية

دور التنشئة االجتماعية في

2018/1/18

تعزيز قيم التسامح

السياسية/الجامعة

والتعايش:العراق انموذجا

المستنصرية

تعزيز مظاهر التسامح

2017/12/24

والتعايش السلمي في العراق

40

كلية العلوم

قراءة في ابرز التحديات التي

كلية العلوم السياسية

بحث مشترك

بحث مشترك

ورقة عمل

/جامعة بغداد

2018/3/19

تواجه االنتخابات التشريعية

كلية العلوم السياسية

ورقة عمل

/جامعة بغداد

العراقية للعام 2018

41

االنتخابات التشريعية العراقية

2018/3/4

مركز الدراسات

 2018وممكنات التوظيف

االستراتيجية

االستراتيجي لتعزيز اداء

والدولية/جامعة بغداد

البرلمان العراقي:دراسة في
التحديات والفرص

ورقة عمل

42

43

اشكالية العالقة مابين الحكومة

2018/11/6

المؤتمر الدولي لمركز

االتحادية واقليم كردستان بعد

الدراسات االستراتيجية

العام2005

والدولية

التحديات التي تواجة العملية

2018/12/23-22

السياسية في العراق بعد العام

كلية صدر العراق الجامعة

بحث مشترك

بحث مشترك

االهلية

2011
44

توظيف خيارات استراتيجيات

2019/2/21-20

بغداد

بحث مشترك

مكافحة التطرف العنيف:داعش
انموذجا
45

توظيف العنف ضد

2019/3/6

المرأة:العراق أنموذجا

46

االستراتيجية االمريكية حيال

المرأة/جامعه بغداد

2019/3/17

االنتشار النووي

47

دور منظومة القيم في تنمية

48

العراق

مركز الدراسات

ورقة عمل

اإلستراتيجية والدولية

2019/3/27

المجتمع

استراتيجيات بناء السالم في

مركز دراسات

بحث مشترك

كلية العلوم

ورقة عمل

السياسية/جامعة بغداد

2019/4/11

مركز الدراسات
االستراتيجية والدولية/
جامعة بغداد

ورقة عمل

49

اشكالية التنافس وصياغة التحالفات

2019/1/29

واثرها على التوازن االستراتيجي

مركز المستنصرية

ورقة عمل

للدراسات العربية

في اقليم الشرق االوسط:دراسة

والدولية /الجامعة

نماذج التحالفات االقليمية(ايران-

المستنصرية

سوريا انموذجا)

50

تحديات مواجهة التطرف في العراق

2019/12/29

51

مقومات وضمانات الدولة المدنية

2019/11/27

52

ازمة كورونا وانعكاساتها على واقع

-17

كلية العلوم

ورقة عمل

السياسية/جامعة بغداد

كلية العلوم

ورقة عمل

السياسية/جامعة بغداد

العالقات الدولية :قراءة في التحديات /18جوان2020/
والفرص

الملتقى الدولي
االفتراضي حول وباء
كورونا/كلية العلوم
االنسانية
واالجتماعية/جامعة
باتنه/الجزائر

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

ورقة عمل

-1عضو في لجنة مطابقة التعديالت-2012

-1مناقشة بحث ترقية للطالب عبد الرزاق

2014

ربيع احمد الموسومة بـ(تحوالت السياسة
الخارجية التركية بعد  15تموز  )2016في

/2017/11/23وزارة الخارجية
-2عضو في لجنة صالحية االختبار -2 2013-2010المشاركة في دورة التعليم االلكتروني
للتدريسيين والتي عقدت على قاعة مركز
التطوير والتعليم المستمر/جامعة بغداد -4
-3عضو في اللجنة التحضيرية

2018/3/8
-3المشاركة في ورشة عمل(الحقيبة

للمؤتمرالطالبي2010

التدريبية) التي عقدها مركز التعليم المستمر

-4سكرتير في لجنة التعضيد 2013-2010

/جامعة بغداد في2019/3/24
-4المشاركة في ورشة عمل(العدالة
االجتماعية وانعكاساتها في الدول واالقاليم)
مقامة في كلية االعالم /جامعة
بغداد/في2019/3/7

-5عضو في لجنة االستالل2014
-6عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالب
قاسم دحام محمد(االسس الفكرية للحداثة في
الفكر السياسي الغربي) في 2014/1/12
-7عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالب
عماد عيدان بريسم( الليبرالية في الفكر
االسالمي المعاصر) في 2014/3/6

-8عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالب
مصطفى ظاهر صالح( الدولة العراقية في فكر
القوى واالحزاب السياسية الكوردية :رؤية
مستقبلية) في 2014/5/14
-9عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالب
محمد فرحان مذكور( روجيه غارودي :دراسة
في فكره السياسي) في 2014/5/26
-10عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه للطالب
محمد ابراهيم فلفل(نظرية والية االمة في الفكر
السياسي االسالمي الشيعي المعاصر) في
2014/6/21
-11تقييم رسالة ماجستير الموسومة بعنوان(
البعد الديني في الفكر السياسي االمريكي) في
2014/3/9
-12تقييم بحث بعنوان( الرؤية التجريدية للحداثة
في الفكر االسالمي السياسي المعاصر)
العدد( ،)157في 2013/2/16
-13تقييم بحث بعنوان( القوى واالحزاب
السياسية الكوردية وخيار االنفصال)
العدد( )224في 2014/6/19
-14تقييم رسالة ماجستير الموسومة بـ( الفكر
السياسي للتنظيمات السياسية الدينية المتطرفة-
تنظيم الدولة اإلسالمية أنموذجا العدد (559س)
في 2016 /6/19

-15تقييم بحث بعنوان( سلطة المعرفة في الفكر
السياسي الغربي المعاصر) :الفن توفلر أنموذجا
العدد( )107في 2016/9/8
-16تقييم ترقية علمية من مرتبة مدرس الى
مرتبة استاذ مساعد دكتور العدد(209س) في
2016/11/8
-17عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه
للطالب بشار سعدون هاشم الموسومة بـ(الفكر
السياسي الديني الغربي في العصر الوسيط:
(اوغسطين انموذجاً) في 2017/7/3
-18عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالب
امجد عكلة عبد سعيد الموسومة بـ(االطروحات
الفكرية السياسية عند ابن رشد) في 2018/3/4
-19عضو في لجنة المناهج والمقررات التعليمية
2018
-20عضو في لجنة استالل الدراسات العليا
العليا2018
-21عضو في لجنة تصحيح وتدقيق الدفاتر
االمتحانية لالمتحان التقويمي للجامعات
العراقية(وزاري) في2019/6/10

-22عضو في اللجنة العلمية/كلية العلوم
السياسية/جامعة بغداد 2019
-23رئيس لجنة استبيان(تقييم االساتذه) المرحلة
االولى 2019
-24عضو في لجنة نظام المقررات 2019
-25عضو في لجنة استالل الفرع
في2019/2/26
-26عضو في لجنة وضع اسئلة وتصحيح دفاتر
االمتحان التنافسي للدراسات العليا2018/6/26
-27عضو في لجنة الدراسات العليا2018/9/3

-28عضو في لجنة السالمة العلمية 2018/9/3

-29عضو في لجنة تصحيح دفاتر االمتحان
التقويمي 2019/6/9
-30رئيس في لجنة جودة الكلية على المستوى
المتوسط والطويل في 2019/4/28

-31عضو في لجنة االمتحان الشامل
في2019/6/16
-32عضو في اللجنة العلمية في
الفرع2019/6/16
-33رئيس لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالب
ثائر هادي مرهج والموسومة بـ( االطروحات
الفكرية السياسية عند محمد موسى اليعقوبي)
في2018/10/11
-34عضو في لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه
للطالب حسن هادي رشيد الموسومة بـ(اشكاليات
الطاعة والخروج في الفكر السياسي االسالمي
المعاصر في 2018/7/9
-35عضو في لجنة مناقشة اطروحة دكتوراة
للطالب على حميد موزان والموسومة بـ(نقد
الحداثة في الفكر السياسي الغربي المعاصر

-36رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير
للطالب احمد عباس فاضل والموسومة بـ(نقد
الحداثة في الفكر السياسي العربي) في
2020/2/11

 -37رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير
للطالبة بتول طارق اسماعيل والموسومة
بـ(المراه في الفكر السياسي اليهودي) في
2020/6/25
-38تقييم بحث بعنوان:بلفور من الالسامية الى
انشاء وطن قومي لليهود ،العدد 72في
2020/6/24

-39عضو لجنة كتابة تقرير التقييم الذاتي
العدد199في 2019/10/7

-40عضو لجنة استمارات التقييم السنوي
لالساتذه العدد 236في 2019/10/27

 -41عضو في لجنة االمتحان الشامل العدد280
في 2020/4/23
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ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1

العالقة بين المجتمع المدني والديمقراطية في العراق

مجلة الدراسات العراقية

2005

2

بناء دولة القانون في العراق

المجلة السياسية والدولية

2008

3

اشكالية التحول الديمقراطي في العراق

مجلة فكر حر

2010

4

رؤية مقترحة العادة تشكيل مفهوم المواطنة في

الجامعة المستنصرية/كلية

2010

5

الجديد وتداول السلطة:
الديمقراطية
جدلية العالقة بينالعراق

والدولية
السياسية
المجلة
السياسية
العلوم

2011

6

العراق أنموذجا
التعايش السلمي ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية

حولية المنتدى

7

في العراق
مفهوم الحكم الصالح ودوره في تعزيز وتطوير

حولية المنتدى

8

األداء الحكومي في العراق
مفهوم الوحدة الوطنية وطرق تعزيزها في العراق

المجلة السياسية والدولية

2012

9

الفكر السياسي لحركة ناتوري كارتا

مجلة مركز الدراسات

2012

10

المعتقدات الدينية واألسس الفكرية للحركة الحسيدية

الفلسطينية
مجلة مركز الدراسات

2013

الفلسطينية

2011

2012

11

مقاربة نظرية بين فكرة الديمقراطية والحكم الصالح

مجلة بيت الحكمة /

العدد(،)24

12

الثورات العربية وإثرها على معادلة التحوالت

الدراسات السياسية
مجلة الكوفة /العلوم

2013
العدد(،)17

13

اإلقليمية في الشرق األوسط
اشكالية الهوية في العراق :رؤية في التحديات

السنة(2014،)6
السياسية
المجلة السياسية والدولية 2015

ومستقبل بناء هوية وطنية عراقية بعد العام 2003
14

النزعة االنسانية في الفكر السياسي الغربي المعاصر المجلة السياسية والدولية 2017

15

مجلة قضايا سياسية

2017

مجلة النهرين

2018

16

نظرية النخبة في الفكر السياسي الغربي المعاصر
توظيف الخيارات االستراتيجية في اطار الحرب على
االرهاب :العراق انموذجا

17

دور التنشئة االجتماعية في تعزيز قيم التسامح

مجلة ابحاث العلوم

والتعايش:العراق انموذجا

السياسية/الجامعة

2019

المستنصرية
18

دور الجامعات العراقية في اعداد القيادات الشبابية

مجلة ابحاث العلوم

لتعزيز المسؤولية المجتمعية

السياسية/الجامعة

2019

المستنصرية
19

اشكالية العالقة مابين الحكومة االتحادية واقليم
كردستان مابعد العام 2005

مجلة دراسات دولية

2019

20

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
✓
✓
عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

1

والتعليم المستمر
مركز التطويرالتقدير

جامعة بغداد

2004

2

كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد

2010

3

مركز الدراسات الفلسطينية

جامعة بغداد

2010

4

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

عميد كلية العلوم السياسية /جامعة

2013/4/3

5

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

بغداد
عميد كلية العلوم السياسية /جامعة

2013/4/30

6

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

بغداد
عميد كلية العلوم السياسية /جامعة

2013/3/17

بغداد
7

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

2014/2/16

8

جامعة بغداد /مركز الدراسات

مدير المركز/شكر وتقدير

2016/10/5

اإلستراتيجية والدولية
9

جامعة بغداد /مركز الدراسات

مدير المركز /شهادة مشاركة

2016/10/5

اإلستراتيجية والدولية
10

المعهد العالي للتطوير االمني واالداري عميد المعهد

اذار2017/

11

االمانة العامة لمجلس الوزراء

مكتب رئيس الوزراء

12

جامعة بغداد /مركز الدراسات

مدير المركز

2016/10/23

2017

اإلستراتيجية والدولية
13

كلية صدر العراق الجامعة االهلية

عميد الكلية

2017

14

جامعة بغداد/مركز الدراسات

مدير المركز

2018

االستراتيجية والدولية
15

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

عميد كلية

2019

16

جامعة بغداد/مركز الدراسات

مدير المركز

2018

االستراتيجية والدولية
17

مركز النهرين للدراسات االستراتيجية

مدير عام

2019

18

جامعة بغداد/مركز الدراسات

مدير المركز

2019

االستراتيجية والدولية
 -19كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

عميد كلية

2019

 -20جامعة بغداد /مركز دراسات المرأة

مدير مركز

2019

 -21كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

عميد كلية

2019

 -22كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

عميد كلية

2020/1/27

 -23وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

2020/8/11

 -24وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

2020/5/6

 -25رئيس جامعة بغداد

رئيس جامعة بغداد

2020/7/28

 -26رئيس جامعة بغداد

رئيس جامعة بغداد

2020/5/18

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

سنة النشر

أسم الكتاب

1

التعصب في الفكر الصهيوني

2012

2

أرض الميعاد في الفكر االسرائيلي المعاصر

2012

3

ثاني عشر :الرسائل واالطاريح التي ناقشها
ت

عنوان الرسالة او االطروحة

1

األسس الفكرية للحداثة في الفكر

قاسم دحام محمد

2

السياسي الغربي
الليبرالية في الفكر اإلسالمي

عماد عيدان بريسم

المعاصر

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

بغداد

العلوم السياسية

بغداد

العلوم السياسية

3

الدولة العراقية في فكر القوى

مصطفى ظاهر صالح

بغداد

العلوم السياسية

واألحزاب السياسية الكردية :رؤية

4

مستقبلية
روجيه غارودي :دراسة في فكره

محمد فرحان مذكور

5

السياسي
نظرية والية األمة في الفكر

محمد إبراهيم فلفل

بغداد
بغداد

العلوم السياسية
العلوم السياسية

السياسي اإلسالمي الشيعي

6

المعاصر
الفكر السياسي الديني الغربي في

بشار سعدون هاشم

بغداد

العلوم السياسية

العصر الوسيط( :اوغسطين

7

انموذجاً)
االطروحات الفكرية السياسية عند

امجد عكلة عبد سعيد

بغداد

العلوم السياسية

ابن رشد

8

تحوالت السياسة الخارجية التركية عبد الرزاق ربيع احمد

بغداد

وزاره الخارجية

بعد  15تموز 2016

9

الطروحات الفكرية والسياسية عند ثائر هادي مرهج

بغداد

العلوم السياسية

محمد موسى اليعقوبي

10

اشكاليات الطاعة والخروج في
الفكر السياسي االسالمي

حسن هادي رشيد

بغداد

العلوم السياسية

11

نقد الحداثة في الفكر السياسي

علي حميد موزان

بغداد

العلوم السياسية

الغربي المعاصر

12

المراه في الفكر السياسي اليهودي

بتول طارق اسماعيل

بغداد

العلوم السياسية

13

نقد الحداثة في الفكر السياسي

احمد عباس فاضل

بغداد

العلوم السياسية

العربي المعاصر

ثالث عشر :اللغــات
العربية
االنكليزية
✓
ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

