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                                                                      االسم الثالثي واللقب:  د.خميس دهام حميد محمود الطائي               

     1964/ 11/ 20:    تاريخ الميـالد   

  متزوج:الحالة االجتماعية

 6 عـــــدد األوالد  :

 1996الماجستير:تاريخ الحصول على 

 1997/ 12/6 ن: يتاريخ التعي

 2002تاريخ الحصول على الدكتوراه:

 علوم سياسية   العام   التـخـصــص

 التخصص الدقيق :  نظم سياسية    

 استاذ           اللقب العلمي :

 2015: ةيتاريخ الحصول عل 

 07901461184و07902229760:      الهاتف النقال

 ka64mes @yahoo.comالبريد إاللكتروني : 

 أوالً : المؤهـــــــالت العلميــــــــة   ●      

   
 الدرجه العلميه    

      
 الجامعه         

 

          
 الكليه          

       
 التاريخ        

 1991 علوم سياسية بغداد البكالوريوس    

 1996 علوم سياسية بغداد الماجستير      

 2002 علوم سياسية بغداد الدكتوراه     

 التـــــــدرج الوظيفــــــــي :  ثانيا" : ●   

 الى   – الفتره من         الجهه            الوظيفه             ت

 2003_ 1997 جامعة بغداد_كلية اللغات استاذ جامعي  1

جامعة بغداد _كلية العلوم   استاذ جامعي  2
 السياسية

2003______ 
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 ثالثا" : التدريـــــس الجامعــــــي :   ●

 الى   – الفتره من      الجامعه          الجهه ) معهد / كليه (   ت 

 2003_ 1997 بغداد        كلية اللغات  1

 2000_ 1998 المستنصرية        كلية االداب  2

 _____2003 بغداد         كلية العلوم السياسية 3

 رابعا" : المؤتمــــرات والنـــدوات العلميـــه التـــي شـــارك فيهــــا :   ●

 نوع المشاركه  مكان انعقادها   السنه  العنوان   ت 

مؤتمرات كلية العلوم  1
 السياسية

 مشارك كلية العلوم السياسية 2013_ 2003

مؤتمر االمن في الشرق   2
 االوسط

 مشارك اليونان  -اثنا 2008/ 18/1

مؤتمر االمن في الشرق   3
 االوسط

 مشارك اليونان -اثنا  2008/ 23/7

 مشارك مصر 2009/ 22/7 مؤتمر الجامعة العربية  4

 مشارك جامعة تكريت 2010 مؤتمر العلوم السياسية 5

و   2012 مؤتمر العلوم السياسية 6

2013 

 مشارك جامعة سليمانية 

مشكالت الوحدة الوطنية في   7
 العالم الثالث

 مشارك العراق  2012

 خامسا" : االنشطـــــــه العلميــــــه االخــــــرى :  ●  

 خارج الكليه                 داخل الكليه               

 العراق -كلية الدفاع الوطني ندوات  فرع النظم _كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

سادسا" : المشروعـــــات البحثيــــه فــــي مجـــــال التخصــــص     لخدمـــــة البيئــــــه والمجتمــــــع او تطويـــــر   ●  

 التعليـــــم :  

 السنة  مكان النشر     ارقام الصفحات  عنوان البحث  ت

 2003 215-186ص-2003-33-32جتماعية العددمجلة العلوم األ المؤسسة الدينية ودورها على النظام السياسي الصهيوني  1

 2004 263-243ص-2004-37-36مجلة العلوم األجتماعية العدد دور المؤسسة العسكرية في صنع القرار السياسي اإلسرائيلي  2

 2004 427-401ص-37-36العددمجلة العلوم األجتماعية  العولمة ومخاطر هيمنة القطب الواحد على الوطن العربي   3

 1999 394-360ص-6-مجلة كلية العلوم األسالمية العد مفهوم فقه السلطة : دراسة في النظرية العربية األسالمية   4

 2005 98-73ص-40مجلة العلوم األجتماعية العدد مفهوم التخلف : دراسة في النظريات السياسة  5

دراسة مقارنة بين المواثيق  الحقوق والحريات السياسية :  6
 الدولية والشريعة األسالمية

-107ص-33مجلة كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد العدد

130 

2006 

- 11مجلة كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين العدد حق المشاركة السياسية في العالم الثالث 7

 127-104ص

2006 
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الصومالية وعوامل ظهور المحاكم  مؤتمرات المصالحة  8
 األسالمية

 2011 77-48ص-17دراسات سياسية / بيت الحكمة العدد

-/كلية األداب / الجامعة العراقية 5مجلة مداد األداب العدد  الحزب األسالمي العراقي : دراسة في األفكار والمواقف  9

 651-602ص

2013 

-/كلية األداب / الجامعة العراقية4مجلة مداد األداب  العدد  العربي التحديث واألصالح السياسي في الوطن  10

 581-516ص

2012 

 2009 بالتعاون مع االمم المتحدة  منظمات المجتمع المدني  دور العشائر في المصالحة الوطنية  11

السليمانية منشور  مؤتمر كلية العلوم السياسية / جامعة  2003األصالح في النظام السياسي العراقي بعدعام   12
 2013نيسان 

2013 

ودوره في القضية الكردية في    PKKحزب العمال الكردستاني  13

 2013 –   1991تركيا من 

منشور العدد    -مجلة كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد
48 _2014 

2014 

 العراق ودورها في ترسيخ   – المعارضة في إقليم كردستان   14
 الديمقراطية

مجلة دراسات سياسية  / مركز الدراسات االستراتيجية 
 2014_57منشور العدد   – والدولية 

2014 

-61منشورالعددمركز الدراسات االستراتيجية والدولية / العدالة االنتقالية في دولة جنوب افريقيا/مشترك 15

 2015يسانن

2015 

كلية العلوم السياسية /الجامعة   المجلة السياسية والدولية /مشترك2003لية في العراق بعد عام العدالة االنتقا 16
 2015- 29-28,العددان  المستنصرية

2015 

 سابعا" : عضويـــــة الهيئـــات العلميـــه المحليــــه والدوليـــه :  ●

 عضو لجنة الدراسات العليا فرع النظم السياسية. -1

 اللجنة العلمية فرع النظم السياسية.  رئيس-2

 في الكلية.   ان االمتحانية ج اللفي   عضو–  3 

     س لجنة االستالل لمرحلة الدكتوراهرئي-4

                                                                                  لجنة وضع االسئلة الوزارية للعلوم السياسيةرئيس  -5
 ثامنا" : كتـــــب الشكــــر , الجوائــــز وشهــــادات التقديـــــر :  ●

 
 ت

 
 زه او الشهاده  كتاب الشكر او الجائ

 
 الجهه المانحه  

 
 السنه             

 2013-2012-2011 السيد وزير التعليم العا لي  ثالث كتب شكر   1

 2012- 2011- 2010 يس جامعة بغداد السيد رئ ثالث كتب شكر  2

 2011 السيد رئيس جامعة تكريت   كتاب شكر 3

 2013-2012 سليمانية الالسيد رئيس جامعة  كتابان شكر   4

التربية  رئيس لجنة السيد  كتاب شكر   5
 والتعليم في البرلمان العراقي 

2009 

السيد االمين العام للجامعة   كتاب شكر 6
 العربية الدكتور عمرو موسى

2009 

  السيد وزير التخطيط كتاب شكر 7
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السيد رئيس المفوضية العليا   كتاب شكر 8
 لالنتخابات

 

 2019و2014 السيد عميد كلية الدفاع الوطني  شكر انكتاب 9

 تاسعا" : الكتــــــب المؤلفــــــه او المترجمــــــه : ●

 
 ت

 
 اسم الكتاب  

 منهجي , 
 مساعد , مترجم  

 
  اسم المطبعة

 
 الطبع تاريخ 

 
الدوله التي طبع  

 فيها  

النظام السياسي ومشكالت  1
الوحدة الوطنية في دولة  

 جنوب أفريقيا

 االردن 2010 عمان/الجنان دار تاليف 

الصومال ومشكالت الوحدة  2
الوطنية من الممالك القبلية  

 الى المحاكم األسالمية 

 االردن 2011 عمان/الجنان دار تاليف 

العدالة االنتقالية دراسة   3
مقارنة بين دولة جنوب  

 افريقيا والعراق

 االردن 2016 دار الجنان/عمان تاليف /مشترك

 


	التـخـصــص  العام   علوم سياسية
	التخصص الدقيق :  نظم سياسية
	اللقب العلمي :         استاذ
	الهاتف النقال  :    07902229760و07901461184

