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 ة الذاتي السيرة
 

 

 

 

 . د / أحمد عدنان كاظم الكناني . أ : االسـم
 . 1972/  8/  15بغداد /    تاريخ الميـالد:

 . متزوج   الحالة الزوجية:

 . ثالثة  :عدد األوالد
 . مسلم  انة: الدي

 دكتوراه علوم سياسية .  ص:ــالتـخـص
 . تدريسي  :الوظيفة

 . أستاذ الدرجة العلمية: 

 .  يسيتدر  عنوان العمل:
 07506420252/  07810782608 العمل: اتفه

 07506420252/  07810782608:الهاتف النقال 
   ahmedkadhim1972@gmail.com: أاللكترونيالبريد 

dr.ahmedkadhim987@gmail.com 
 dr.ahmed.adnan@cope.uobaghdad.edu.iq 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 التاريخ  الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت 
   2008 العلوم السياسية  جامعة النهرين  دكتوراه علوم سياسية  1
   2001 لعلوم السياسية ا جامعة بغداد  ماجستير علوم سياسية  2
   1995 العلوم السياسية  جامعة بغداد  علوم سياسية   سبكالوريو  3
    أخرى  4
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 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 إلى  -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت 

 تدريسي  1
كلية العلوم السياسية / جامعة 

 2020/   9/  17من  بغداد 

 تدريسي  2
رياضة  كلية التربية البدنية وعلوم ال

 جامعة بغداد  /
/  9/   17  -  2006من 

2020 
3    
4    
5    
6    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 إلى –من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية(  ت 
 2020/  9/   17 بغداد  كلية العلوم السياسية  1
 2020/  9/  17  – 2006 بغداد  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  2

 

 قمت بتدريسها.  التي رابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة  المـــــادة القســـم ت
 Politics in English 2018  - 2020 الفكر السياسي  1
2 

 الدراسات الدولية  
فوضى الصراعات الدولية باللغة 

 االنجليزية / ماجستير / عليا 
2018 -  2019 

 2019  – 2017 باللغة االنجليزية     مبادئ علم السياسة الفكر السياسي   3
4 

/ دكتوراه /    Head way in English الدراسات الدولية 
 دراسات عليا 

2018 –  2019 

5 
 الفكر السياسي  

Head way in English    ماجستير /
 2019  - 2017 دراسات عليا   /

األقسام في كلية العلوم   6
 السياسية كافة 

Head way in English   دراسات /
 ا / دكتوراه علي

2019 –  2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

الفكر السياسي والدراسات  7
 الدولية 

Digital diplomacy outputs   /
 دراسات عليا / دكتوراه 

2019 -  2020 

8 
/ ماجستير    Head way in English الدراسات الدولية  

 دراسات عليا  /
2019 –  2020 

   2010  –  2006 حقوق اإلنسان والحريات العامة التدريب  9
   2010  –  2006 حقوق اإلنسان والحريات العامة التدريس 10
   2010  –  2006 حقوق اإلنسان والحريات العامة الصحة والترويح  11
   2018   –  2011 حقوق اإلنسان والحريات العامة العلوم النظرية  12
 2020  – 2019 حقوق اإلنسان والحريات العامة العلوم النظرية   13

 
 : ح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاطارياأل)خامساً:  

 السنــة  مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة   انعقادها مكان  السنــة العنوان  ت
 ) بحث / بوستر حضور(
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1 
 2003الديمقراطية في العراق بعد عام  

 بغداد م  2004 م دراسة سياسية في الواقع والطموح 
مؤتمر التحول الديمقراطي في  

 العراق  

الحقوق والحريات العامة في العراق  2
 بغداد م 2005 دراسة في البعد السياسي والقانوني

مؤتمر إعداد مسودة مشروع  
لعراقي الدائم لعام الدستور ا

 م 2005

السياسة الخارجية العراقية الفرص  3
ندوة في مركز المستنصرية   بغداد م 2015 والمعوقات 

 للدراسات العربية والدولية

4 
حوار بغداد خيارات ما بعد  مؤتمر

 بغداد م 2017 االنتصار 
البرلمان   –جامعة بغداد مؤتمر 
المعهد العراقي لحوار  –العراقي 

 الفكر  

5 
 

 -مجلة كلية العلوم السياسية  بغداد 2017 
 جامعة النهرين

6 
الترتيبات الناظمة في مستقبل عالقة 

 إقليم كردستان بالحكومة االتحادية
 بين تجاوز اإلشكاليات وتحدي األزمات

 الفرنسية -الجامعة اللبنانية  كردستان 2017

7 
توحيد الخطاب الديني مؤتمر 

 بغداد 2018 بعد االنتصار والسياسي والتربوي ما 
-مؤتمر السنوي العاشر ال

 -الجامعة المستنصرية 
 كلية العلوم السياسية

8 
مؤتمر تنويع مصادر التمويل ركيزة 

المؤتمر العلمي السادس   كردستان 2018 التنمية المستدامة 
 جامعة التنمية البشرية 

9 
ندوة عالقات العراق اإلقليمية في 

مركز المستنصرية للدراسات  بغداد 2018 مرحلة ما بعد داعش 
 العربية والدولية

10 
ندوة آليات الحوكمة في مكافحة 

كلية العلوم  -جامعة بغداد  بغداد 2018/  3/  18 الفساد 
 السياسية

11 
ندوة الديمقراطية واالنتخابات بين 

 األصول الفكرية والممارسات السياسية 
العلوم كلية  –جامعة بغداد  بغداد 2018/  3/  18

 السياسية 

المركز العربي لألبحاث ودراسة   الدوحة / قطر   2018 منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية   12
 السياسات  

13  
ندوة خارطة التحالفات السياسية بعد 

  2018االنتخابات النيابية عام 
15  /11   /

2018 
 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد

14  
ر النخب في  حلقة نقاشية عن دو 

 صنع السياسات العامة
12  /12   /

2018 
 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد
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15 
حلقة نقاشية عن القضايا الدولية  

 الراهنة 
29  /11   /

 جامعة بغداد 2018
/ فرع  كلية العلوم السياسية
 الدراسات الدولية

/   11/  21 ندوة فرع الدراسات الدولية  16
2018 

 العلوم السياسيةكلية  جامعة بغداد

17  
ندوة السياسات األمريكية تجاه الشرق 

مركز المستنصرية للدراسات  الجامعة المستنصرية  2019/  1/  29 األوسط في عهد ترامب 
 العربية والدولية

18 
حلقة نقاشية عن مخاطر الهجرة غير 
القانونية وتداعياتها االنسانية على 

 منطقة الشرق األوسط
كلية التربية البدنية وعلوم   امعة بغدادج 2019/  3/  26

 الرياضة

ندوة تعظيم موارد الدولة واالستثمار  19
 سبياًل للتنمية المستدامة 

19  /12   /
مركز بحوث السوق وحماية   جامعة بغداد 2018

 المستهلك 

20 
المؤتمر العلمي الثالث عن الصراع 
والتعاون في الشرق األوسط : رؤى  

 ي جديد متنافسة لنظام إقليم

29 – 30  /4   /
2019 

 كلية العلوم السياسية  جامعة تكريت

21 
ندوة امكانية تطوير العالقات بين 

العراق ودول الجوار بعد االنتخابات 
 2018البرلمانية 

مركز الدراسات االستراتيجية   جامعة بغداد 2019/  1/  29
 والدولية 

22 
المؤتمر العلمي الدولي األول لنقابة 

 يين العراقيين  االكاديم
11 – 12  /2   /

2019 
 نقابة االكاديميين العراقيين   العراق / بغداد 

23 
المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعالم 

 داعش وفكره 
20 – 21  /2   /

2019 

رئاسة الوزراء / مجلس  
األمن الوطني /  

 مستشارية األمن الوطني

الخلية الوطنية للعمليات  
 النفسية

24 
مي الدولي األول للعلوم المؤتمر العل

االنسانية والصرفة رؤية نحو التربية 
 والتعليم المعاصر 

11 – 12  /2   /
 كلية التربية األساسية   جامعة دهوك 2019

25 
المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر 
عن مستقبل العالقة بين الحكومة  
 االتحادية وحكومة إقليم كردستان

  ةالدراسات االستراتيجي مركز جامعة بغداد 2018/  11/  6
 والدولية

26 
ندوة دور مراكز األبحاث والدراسات 

 بين النظرية والتطبيق 
21  /11   /

2018 
كلية العلوم السياسية / فرع  جامعة بغداد

 الدراسات الدولية

27 
ورشة عمل دور الفواعل من غير 

الدول في تحقيق السلم المجتمعي ،  
 منظمات المجتمع المدني نموذجا 

كلية العلوم السياسية / فرع  جامعة بغداد 2020/  1/  15
 ةالدراسات الدولي
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28 

ندوة المتغيرات الداخلية وأثرها في  
عملية صنع السياسة الخارجية في 

 العراق  
كلية العلوم السياسية / فرع  جامعة بغداد 2020/  1/  9

 الدراسات الدولية

 

 .  األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  لكليةداخل ا
إلقاء العديد من المحاضرات في مجال التخصص الدقيق  

   2002 – 2001وم السياسية / كلية العلجامعة بغداد /  والعام 

إلقاء العديد من المحاضرات في مجال التخصص الدقيق  
 والعام على طلبة الدراسات األولية والعليا 

  – 2017 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية لألعوام
2020 

مركز الدراسات   /مجلة دراسات مترجمة /  جامعة بغداد  ترجمة الدراسات والبحوث السياسية
    2002 –  2001الدولية / 

ترجمة الدراسات والمقاالت العلمية في العلوم السياسية  
 دراسات أولية ودراسات عليا  اللغة العربية   إلىوالقانونية من اللغة االنكليزية 

 في مجال التخصص العلوم السياسية الدكتوراه علمي لرسائل الماجستير وأطروحاتير خب

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد   مناقشة إطار بحث علمي لرسالة ماجستير
22  /1  /2018 

حافظة كربالء م / مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية كتابة العديد من المقاالت والدراسات العلمية  
 2018المقدسة / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد   مناقشة دراسات خاصة لطلبة الدكتوراه
25  /4  /2018 

حضور محاضرة السفير اإلندونيسي بعنوان )طبيعة  
 العالقات بين العراق وإندونيسيا(  

/   14جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية يوم االربعاء 
11  /2018  . 

حضور ندوة نبذ الكراهية لآلخر وزرع ثقافة التسامح  
 وروح الحوار

مركز النهرين للدراسات االستراتيجية / مستشارية األمن  
 2019الوطني / مجلس األمن الوطني / كانون األول 

حضور محاضرة السفير الصيني بعنوان )العالقات  
 طريق( العراقية ومبادرة الحزام وال –الصينية 

جامعة بغداد / مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 
 2018/  12/  24بتاريخ 

جامعة بغداد / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  المهرجان العلمي للغة العربية 
 2018/  12/  18بتاريخ 

محاضرة علمية نوعية عن اليوم العالمي لحقوق  
 اإلنسان 

ة البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد / كلية التربي
 2018/  12/  12بتاريخ 

الورشة العلمية للمعايير العالمية لتصنيف الجامعات  
 2018/  9/  6كلية المستقبل الجامعة / العراق بتاريخ   QSوفق نظام 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 
أو تطوير  مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 (التعليم)البحوث المنشورة 

 السنة محل النشر اسم البحث ت

 مصر  تغيير مؤسسة الحكم في  1

مجلة المستنصرية للدراسات  
العربية والدولية / الجامعة  

/  33/ العدد  المستنصرية
 2011آذار / 

 م 2011

 م 2003السلطة في العراق بعد عام مأسسة  2

المجلة السياسية والدولية / 
الجامعة المستنصرية / كلية  

السنة /   /لسياسية العلوم ا
 19، العدد /  5

 م 2011

3 
أنظمة الحكم العربية )) دراسة   استقرارعلى  اإلنسانتداعيات حقوق 

 معاصرة ((
/ كلية التربية   بغداد جامعة

 م 2011 األستاذأبن رشد /مجلة  

تنصرية / مجلة  الجامعة المس واقع التغيير السياسي الديمقراطي في دول العالم الثالث ) رؤية تقويمية ( 4
 م 2011 كلية التربية

 في العراق   اإلنسانعلى حقوق  واإلداري تداعيات ظاهرة الفساد المالي  5
جامعة بغداد / مجلة كلية  

 م 2011 التربية البنات 

6 
تأثير صراع اإلرادات السياسية في التجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 

 م  2003

لة مركز  جامعة بغداد / مج
/ المجلد  الدراسات الدولية

 2012تموز / /  53
 م 2012

العراق الجديد ومعادلة الحفاظ على السلم االجتماعي ومكافحة االرهاب ))  7
 رؤية تحليلية نظرية ((

  /جامعة بغداد /كلية التربية 
/  للعلوم اإلنسانية أبن رشد

/   210العدد  /مجلة االستاذ 
 2المجلد 

 م 2014

8 
حكم جماعة األخوان المسلمين في مصر بين الشرعية   أزمة

 م  2011الدستورية والشرعية الثورية بعد عام  

المجلة السياسية والدولية /  
كلية   /  جامعة المستنصرية

/ المجلد /  العلوم السياسية
 .  27 – 26/ العدد  9

 م 2015

9 
إشكالية نقل الصالحيات من الحكومة االتحادية إلى اإلدارات 

 رؤية تحليلية في الواقع والطموحمحلية في العراق ال

/ مجلة   جامعة المستنصرية
المستنصرية للدراسات  

 العربية والدولية 
 م 2016

10 The human trafficking and its exploitation : Iraq م 2016  المركز 
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as  case study الديمقراطي  
  القاهرة   -العربي  

. 
 

11 

The Inter – Governmental relations in 
federative Iraq ( An assessment vision to 
the relationship between Baghdad and 
Erbil )                  

 

جامعة بغداد 
مجلة دراسات 

كز مر  -دولية 
الدراسات 
  االستراتيجية

 . والدولية 
 

 م 2015

12 
تحديات الراهنة  مستقبل التجربة السياسية الديمقراطية العراقية في ظل ال

 رؤية تحليلية لخيارات ما بعد النصر
/  المعهد العراقي لحوار الفكر

 م 2017 39 – 38العدد 

13 
نوع وأولويات الخطاب السياسي الفاعل للقوى االنتخابية المتنافسة  

 في العراق
مركز األبحاث والدراسات 

 العراقي   اإلستراتيجية
 م 2016

14 
لمتكافئة لدول الجوار اإلقليمي في تأثيرات الضد النوعي غير ا

 تحديد اتجاهات السياسة الخارجية العراقية الراهنة 

الجامعة المستنصرية  
مركز المستنصرية  /

 للدراسات العربية والدولية 
 م 2016

15 
الخيارات المتاحة في البيئة السياسية الدولية واإلقليمية ودورها في  

   صياغة مستقبل عالقات العراق الخارجية 

الجامعة المستنصرية / مركز 
المستنصرية للدراسات  

 العربية والدولية 
 م 2017

16 
 

أثر التحوالت السياسية في تغيير قيم العمل السياسي الديمقراطي  
 الراهنة في العراق رؤية نظرية تحليلية بين الواقع والتحديات 

 
 

مجلة كلية التربية البنات / 
  28/ المجلد /  جامعة بغداد

، تموز /    3دد / ، الع
2017 

 

 
 
 م 2017
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17 

 

Trends of Democracy in the Political Process 

of Iraq Post 2003 

(An Analytical Vision)  

 

 

قضايا سياسية /   مجلة
جامعة النهرين / كلية  

العلوم السياسية ، العدد 
  –، تشرين األول  50

 2017كانون األول / 
 

 
 

2017  
 م

 
18   

 

ال النظام  حزب  نحو  التحول  وإشكالية  والتنمية  عدالة 
السياسي  الواقع  تحليل  في  رؤية  تركيا  في  الرئاسي 

 ومواجهة التحديات ، 

 
مجلة كلية العلوم  

 السياسية / جامعة تكريت 

 
2018  

 م

 
19 

الترتيبات الناظمة في مستقبل عالقة إقليم كردستان بالحكومة 
 االتحادية 

 األزمات بين تجاوز اإلشكاليات وتحدي 

القلعة العلمية / مجلة 
  –الجامعة اللبنانية  

/ أربيل ، المجلد  الفرنسية
، شتاء  1، العدد /  3

2018 

2018 

    المؤسسي السياسي الخطاب  اشكاليات  تحليل 20

  العراق في  الراهنة التحديات  وتجاوز

 

أبحاث العلوم   مجلة
  السياسية / الجامعة

 /  المستنصرية
/   ةكلية العلوم السياسي

/ السنة  4 – 2العددان 
 األولى

2019 

 في اإلدارة الرشيدة للحكم والتنمية المستدامة االصالح أثر تقويم 21

 دراسة في البعد السياسي العربي

 

 العلوم السياسية / مجلة
كلية   /جامعة بغداد 
، العدد /  العلوم السياسية

   2018، تموز   55

2018 

 ي الحكم بعد أحداث الربيع العربيإشكاليات االستقرار السياسي ف 22

 رؤية تقويمية 

مجلة حوليات كلية  
 اآلداب 

 / جامعة عين شمس

2018 
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 46مصر / المجلد  

في الشرق  تحديات ضبط محاور العالقات اإلقليمية المستقبلية 23
 األوسط

 مرحلة ما بعد النصر (ل نموذجا   ) العراق

 

مجلة العلوم السياسية / 
  بغداد / كلية جامعة

العلوم السياسية / العدد / 
57  . 

حزيران  
2019 

 فاعلية إدارة عمليات الحوكمة في مكافحة الفساد  24

 منظور تحليلي مقارن  

 

 جامعة تكريت 
/   كلية العلوم السياسية

 ،   13، العدد /  4السنة 
2018 

آذار   
عام  
2018 

 تحليل تناظر آليات الممارسات االنتخابية  25

 ات التجارب الديمقراطية المعاصرةفي ظل تباينات وتناقض

بحوث الشرق  مجلة
مركز بحوث  ، األوسط

جامعة  الشرق األوسط /
عين شمس / مصر /  

 / أكتوبر/  47العدد 
2018 

تشرين  
 األول

2018 

 تحليل النمط الُمفترض في مستقبل العالقة  26

 بين الحكومة االتحادية وإقليم كردستان 

 

 كزمر جامعة بغداد / 
سات الدرا بحوث 

 .والدولية  االستراتيجية

تشرين  
األول / 
2018 

مستقبل منطقة الشرق األوسط في ظل العقوبات األمريكية على   27
 إيران وتداعياته السياسية 

مجلة حوار الفكر / 
المعهد العراقي لحوار  

الفكر / بغداد ، العدد /  
45  . 

كانون  
األول 
2018 
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طق النفوذ الموازية في  صراع أم تنافس القوى الكبرى حيال منا 28
 الشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ  

مجلة حوار الفكر / 
المعهد العراقي لحوار  

الفكر / بغداد ، العدد /  
46  . 

نيسان  
2019 

استراتيجية القوى الفاعلة غير الطرفية وعالقاتها التنافسية العابرة     29
 لإلقليمية في ظل تداعيات أمن الشرق األوسط  

ر الفكر / مجلة حوا
المعهد العراقي لحوار  

الفكر / بغداد ، العدد /  
47  – 48  . 

حزيران  
2019 

السلوك االستراتيجي األمريكي وديناميكيات تغيير معادلة التحكم     30
 في مستقبل الشرق األوسط 

مجلة قضايا سياسية /  
جامعة النهرين / كلية  

/ العدد /  العلوم السياسية
 1، ك 2، ت  1ت  / 59

 منشور 
2019 

التباينات فوق اإلقليمية وحدود حركة الفواعل الدولية رؤية تقويمية   31
 في مستقبل الشرق األوسط

مجلة العلوم السياسية / 
جامعة تكريت / كلية  

/ آب   العلوم السياسية
2019   

 
 

2019 

تأثير مقدمات ما بعد التنافس اإلقليمي في فاعلية العالقات  32
 الصراعات  التعاون والخروج من مأزق  العراقية السورية ما بين

مجلة مركز النهرين  
للدراسات االستراتيجية /  
  مستشارية األمن الوطني

   18العدد /  /

 
2019 

السياسي : الحرية بين االلتزام الوطني   –وحدة الخطاب الديني  33
 وتحديات الفوضى وحروب الجيل الرابع   

مجلة بحوث الشرق 
األوسط / مركز بحوث 

األوسط / جامعة  الشرق 
/   عين شمس / مصر

  / آذار / 54العدد 
2020 

 
 

2020 

تحليل النمط المفترض في مستقبل العالقة بين الحكومة االتحادية   34
 وإقليم كردستان  

 كزمر جامعة بغداد / 
الدراسات  بحوث 

/  والدولية االستراتيجية

تشرين  
 األول

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 .  2019/  79العدد / 

 ي االستقرار وادارة الصراع في ظلديناميكية معادلت  35

 اشكالية استدامة صناعة السالم في الشرق االوسط 

 

الكتاب السنوي / جامعة  
بغداد / كلية العلوم 

/ مكتب  السياسية
الهاشمي للكتاب الجامعي  

 العراق /

 
2020 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 ة / جامعة بغداد .البدنية وعلوم  الرياض ربية/ كلية الت اإلنسانحقوق  ةعضو لجن   ✓

 . 2018 - 2017  عضو مجلس فرع العلوم النظرية داخل الكلية ✓
 الدائمة داخل الكلية .  يعضو لجنة االعتماد المؤسسي والبرامج ✓
 عضو وحدة اإلرشاد التربوي والنفسي داخل الكلية .  ✓
 عضو لجنة الزي الموحد داخل الكلية .  ✓

 ( 2019/   2/   21فكرية في فرع الدراسات العليا )العضو لجنة السالمة  ✓

 رئيس لجنة سالمة اللغة العربية / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد . ✓

/   23عضو لجنة الندوات والحلقات النقاشية األساتذة / كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد ) ✓
12  /2018 . ) 

عليا / جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية / بموجب الكتاب  عضو لجنة مراقبة الدراسات ال  ✓
 .  2018/  10/  24س بتاريخ  827

عضو لجنة استحداث دراسة الدكتوراه في فرع الحكومات المحلية / جامعة بغداد / كلية العلوم   ✓
 .    2018/   10/  4بتاريخ    1912السياسية بموجب األمر اإلداري 

/ جامعة بغداد / فرع   / مرحلة الدكتوراه   لطلبة الدراسات العليا رئيس لجنة االمتحان الشامل ✓
    . 2020/  9/   29بتاريخ  299 الفكر السياسي بموجب األمر اإلداري 

 
 
 

 كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدير. الدورات ،عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير  ت
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 اإلنسان دورة حقوق  1
/ ومركز    اإلنسانالمركز الوطني لحقوق 

  2011 التطوير والتعليم المستمر / جامعة بغداد

  2012 اإلنسان المركز الوطني لحقوق  اإلنسان دورة حقوق  2

كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد /  اإلنسان دورة حقوق  3
  2013 اإلنسان والمركز الوطني لحقوق 

 SPSSدورة  4
لتربية البدنية وعلوم الرياضة /  كلية ا

  2015 جامعة بغداد

 2018/  9/  13 – 9 جامعة بغداد / مركز التعليم المستمر دورة سالمة اللغة العربية  5

جامعة بغداد / مركز أبن سينا للتعليم   دورة الصفوف التعليمية االلكترونية  6
  2019شباط  االلكتروني 

جامعة بغداد / كلية التربية البدنية   وية دورة اللغة االنجليزية السن 7
 2019/  3/  7 – 3 وعلوم الرياضة 

جامعة بغداد / مركز الدراسات   أعضاء لجنة الترقيات العلمية  8
 2018/  11/  29 االستراتيجية والدولية

 SPSSدورة  9
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /  

 2020/  1/  22 – 20 جامعة بغداد

10 
آلية كتابة البحوث في المجالت  دورة

العالمية الداخلة ضمن قواعد بيانات سكوبس 
 وكالرفيت  

 2020/  1/  15 جامعة بغداد / مركز التعليم المستمر

 208كتاب م و د /  وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر    11 
 2020/  5/  6بتاريخ 

 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  12
 378/ ع /  8 / 6كتاب 

 2020/  7/  29بتاريخ 

 من المراكز البحثية مجموعة شهادات تقديرية عدة  13
  2019مشاركات علمية بحثية 

- 2020 
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 . الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادي عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 
/   اإلستراتيجيةلمعارضة / المركز العراقي للدراسات مفاهيم ومصطلحات الحكومة وا

  2008كانون األول /  1سلسلة إصدارات /  رقم 

المركز العراقي للدراسات  /العالقة بين الحكومة والمعارضة في الدول العربية  2
  2009 اإلستراتيجية  

دار   /الثالث  أثر التحوالت العالمية في الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في العالم 3
  2016 مطبعة الهاشمي العراقية   –الكتب الجامعية المصرية 

4 

 مجموعة باحثين / العراق والسالم في الشرق األوسط /  
 ديناميكية معادلتي االستقرار وادارة الصراع في ظل

مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي /  اشكالية استدامة صناعة السالم في الشرق االوسط
 العراق  /

 

2020 

5   
6   

 

 
 

 ات . ــ ثاني عشر :اللغ 

 نعم .   العربية. ✓

 نعم .  االنكليزية. ✓

 


