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 السيره الذاتيه
 

 

 

 

    أ.م.د طارق عبد الحافظ عدنان الزبيدي:       ـم ـــــــــاالســ

  بغداد  1/4/1983     : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 2    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمعربي /    :   القومية و الديانة 

 علوم سياسية / فكر سياسي:         صــالتـخـص

 في كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد تدريسي:        ةوظيفال

 أستاذ مساعد دكتور     الدرجة العلمية :

 009647901203212:     الهاتف النقال

   tariq_hafed@yahoo.com كتروني :البريد إالل

tarek.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 تاريخ التخرج ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2006/  7/  15 العلوم السياسية بغداد

 24/12/2008 العلوم السياسية بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 22/10/2012 العلوم السياسية بغداد
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 ترقيات العلمية .ثانياً : ال

 

 .في الكلية  مهام االداريةثالثاً : ال

 الى -من الفترة   مكان العمل داخل الكلية المنصب االداري ت

مسؤول شعبة ضمان الجودة  1

 وتقويم االداء 

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

 شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

 31/1/2011      منذ

 26/3/2013   لغاية 

 

 امعة بغدادكلية العلوم السياسية /ج مدير شعبة الموارد البشرية 2
 شعبة الموارد البشرية

 26/3/2013      منذ

 4/9/2013   لغاية 

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد مقرر فرع الفكر السياسي 3

 فرع الفكر السياسي

 4/9/2013      منذ

 22/2/2015   لغاية 

 26/2/2015      منذ كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد امين مجلس الكلية 4

 1/11/2016  لغاية 

مجلة كلية العلوم السياسية /جامعة  مدير تحرير المجلة 5
 بغداد

 14/12/2016     منذ

 23/12/2020  لغاية 

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد عضو هيئة تحرير مجلة الكلية . 6

 
2021 

عضو اللجنة العلمية في فرع  7

 الفكر السياسي في الكلية

 2021 سياسية /جامعة بغدادكلية العلوم ال

 لىا -الفترة من  الجهة اللقب العلمي ت

   9/8/2009منذ    جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية مدرس مساعد 1

 22/10/2012منذ  جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية مدرس 2

 22/10/2015منذ  جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية استاذ مساعد 3
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عضو اللجنة المركزية  العلمية  8

 في الكلية

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

 
2021 

رئيس لجنة مطابقة التعديالت  9
 في فرع الفكر السياسي

 2021 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

رئيس لجنة االستالل االلكتروني  10

 لكليةفي فرع الفكر السياسي في ا

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

 فرع الفكر السياسي
2021 

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد عضو هيئة تحرير مجلة الكلية . 11

 
2021 

 

 ً  الكتب المؤلفة .:   رابعا

 سنة النشر دار النشر أسم الكتاب ت

سبل تعزيز التعايش و الثقافة الوطنية في  1

 العراق 

 حثينمجموعة با

 كلية العلوم السياسية 

 جامعة بغداد

2012 

اإلسالم والعلمانية دراسة في ابرز المواقف  2

 الفكرية السياسية اإلسالمية المعاصرة

 2013 دار الفراهيدي /بغداد

تداول السلطة في الفكر السياسي اإلسالمي  3

 المعاصر

 2014 دار الفراهيدي /بغداد

 2017 دار قناديل /بغداد الرفض و القبولفكرة مشروع اقليم كركوك بين  4

 2018 دار قناديل / بغداد بواكير العلمانية في الفكر االسالمي 5

تداول السلطة في الفكر االسالمي بين العزل  6

 القسري و االنتقال السلمي

 2018 دار قناديل / بغداد
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 الخطوات االجرائية في بحوث العلوم االنسانية 7

 مجيد حميدمشترك مع د.منتصر 

 2018 دار قناديل / بغداد

جهاز مكافحة االرهاب و التحديات الوطنية و  8

 االقليمية و الدولية ، مجموعة مؤلفين

جمهورية العراق / 

 جهاز مكافحة االرهاب 

2021 

استراتيجية التحول الى الدولة الفاعلة ،  9

 مجموعة باحثين ، الجزء االول

 2021 دار بابل / بغداد

ربة الديمقراطية التشاركية بين التاصيل مقا 10

 النظري و امكانية التطبيق في الدول العربية

 مجموعة باحثين

جامعة عبد الحميد بن 

باديس / كلية الحقوق 

 و العلوم السياسية

2021 

 

 ً  البحوث العلمية المنشورة في المجالت العلمية .:  خامسا

  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 مجلة كلية العلوم السياسية اإلسالمي المعاصر وموقف الفكرالعلمانية  1

،  44جامعة بغداد ، العدد/

 . 22السنة /

كانون الثاني 

2012 

مجلة دراسات سياسية في  واقع حقوق االنسان في المغرب العربي 2

 . 26بيت الحكمة ، العدد/ 
 اذار 

2013 

 

  

 

بين الرفض  مشروع اقليم كركوكفكرة  3

 رؤية فكريةوالقبول ، 

 مجلة دراسات دولية ،  

 . 11، السنة/  57العدد/  
نيسان 

2014 
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رئاسة السلطة في الفكر السياسي تولي  مدة  4

 اإلسالمي المعاصر

 مجلة كلية العلوم السياسية

،  48جامعة بغداد ، العدد/

 . 22السنة/ 

 2014تموز 

االصول الفكرية للعنف عند الخوارج  5

 ة وتداعياتها المعاصر

مجلة قضايا سياسية /كلية 

العلوم السياسية /جامعة 

 41العدد/ النهرين

2015 

، دراسة في فكر حركات االسالم السياسي  6

مقومات النجاح ومعوقات الفشل/مشترك ا.م.د 

 تغريد حنون علي

مجلة كلية العلوم 

السياسية/جامعة بغداد 

  54،العدد/

 كانون االول

2018 

االرهابية ، داعش  االخر في فكر الحركات 7

 ً  انموذجا

مجلة اغتراب /تصدر عن 

مركز بالدي للدراسات و  

  5االبحاث االستراتيجية العدد/

 2018اذار 

الحوار الفكري البناء مرتكزاً لالعتدال في  8

 العراق المعاصر

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

القانونية و السياسية ، عدد 

خاص بالمؤتمر العلمي االول 

 31/10/2018االنبار لجامعة 

 1/11/2018ولغاية 

تشرين 

 الثاني 

2018 

الباطني عند  التأويلقراءة فكرية سياسية في  9

االسماعيلية /مشترك مع : الباحث  باقر 

 صادق جعفر

مجلة كلية العلوم 

السياسية/جامعة بغداد 

  58،العدد/

كانون االول 

2019 

العراقية للعلوم المجلة  قراءة فكرية في نشأة  العلمانية  10

 السياسية

 السنة / االولى

 العدد / الثاني

 2020تموز 

الفكر السياسي و دوره في تعزيز الحكم  11

 الصالح 

مجلة وميض الفكر للبحوث ، 

تصدر عن دار النهضة 

 العربية بيروت

تشرين 

 2020الثاني 

ازمات بناء الدولة في العراق المعاصر بعد  12

  2003عام 

رق االوسط / مجلة بحوث الش

، مركز بحوث   77العد/

الشرق االوسط / جامعة عين 

 شمس / مصر 

قبول نشر 

18/1/2021 
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السياسة الخارجية العراقية و خياراتها  13

 المستقبلية

،   4مجلة الرواق ، العدد / 

تصدر عن مركز رواق بغداد 

 للسياسات العامة ، بغداد

 2021شباط 

المجلة السياسية و الدولية ،  لبناء السالمالمرتكزات الفكرية السياسية  14

، تصدر عن كلية  46العدد / 

العلوم السياسية / الجامعة 

 المستنصرية

 2021اذار 

الفكر االرهابي المتطرف في المجتمعات  15

 االسالمية و الموقف من االخر .

المجلة العلمية لجهاز مكافحة 

االرهاب  ، العدد / االول  ، 

 لعراق / بغدادالمجلد االول ، ا

2021 

معالجات فكرية لظاهرة هوس السلطة في  16

 االنظمة السياسية

مجلة قضايا سياسية ، العدد 

كلية العلوم السياسية /  65/

 جامعة النهرين

 حزيران 

2021 

 :التربية المدنية و دورها في تعزيز المواطنة  17

 رؤية فكرية

مجلة تكريت للعلوم السياسية 

لية العلوم ، ك 24العد/   /

 السياسية / جامعة تكريت

حزيران 

2021 

 

 ً  المقاالت العلمية المنشورة في المواقع االلكترونية .:  سادسا

 تاريخ النشر النشر مكان عنوان المقالة ت

المواطن العراقي و حصته النفطية  1

 في اطار الموازنة العامة

 شبكة النبأ المعلوماتية 

 www.annabaa.org 
24/12/2018 

دورة مجالس المحافظات بين مدة  2

 التمديد و االنهاء

 شبكة النبأ المعلوماتية 

www.annabaa.org 
30/12/2018 

 ستراتيجيةمركز المستقبل للدراسات اال مستقبل التظاهرات في السودان  3

https://www.mcsr.net/news450 
5/1/2019 

هوس السلطة في االنظمة  4

 ً  االستبدادية : الجزائر انموذجا

 ستراتيجيةمركز المستقبل للدراسات اال

https://www.mcsr.net/news475 
24/3/2019 

http://www.annabaa.org/
http://www.annabaa.org/
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مكافحة الفساد في العراق بين  5

 االجراءات و التنظيرات

 ستراتيجيةمركز المستقبل للدراسات اال

https://www.mcsr.net/news478 
6/4/2019 

دولة رواندا من االبادة الجماعية  6

 الى الريادة المثالية

 ستراتيجيةمركز المستقبل للدراسات اال

https://www.mcsr.net/news508 
29/7/2019 

الطب السياسي : قراءة في  7

 . مرتكزاته و مخرجاته

  ستراتيجيةمركز المستقبل للدراسات اال

https://www.mcsr.net/news559 
12/4/2020 

جدلية النجاح و الفشل في ظل  8

 جائحة كورونا 

 مجلة عرب استراليا

Arabsaustralia.com    
14/7/2020 

مستقبل تداعيات فيروس كورونا  9

 على العراق المعاصر

 ستراتيجيةمركز المستقبل للدراسات اال

http://mcsr.net/news585 
16/7/2020 

 مجلة صوتها  امن ظلمه 10

www.sawtuha.com 
31/7/2020 

الصالحية الدستورية لرئيس  11

جمهورية العراق : تكليف مرشح 

 الكتلة االكبر  نموذجا

 مركز المستقبل للدراسات االستراتيجية

http://www.mcsr.net/news634 
6/1/2021 

زيارة البابا للعراق فرصة مهمة  12

 هل يمكن استثمارها

 ستراتيجيةل للدراسات االمركز المستقب
http://mcsr.net/news651 

8/3/2021 

دعوات الحوار الوطني العراقي بين  13

 الفشل و النجاح

مركز الفرات للتنمية و الدراسات 

  االستراتيجية
http://fcdrs.com/polotics/1528 

 

14/3/2021 

 تيجيةسترامركز المستقبل للدراسات اال السلطة بين الخوف و التخويف 14

http://mcsr.net/news670 
16/5/2021 

االنسحاب االمريكي من افغانستان  15

 و تداعياته المستقبلية

 مركز المستقبل للدراسات االستراتيجية

https://www.mcsr.net/news689 
22/8/2021 

 

 ً  العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية المحكمة .:   سابعا
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ة صف أسم المجلة العلمية ت

 االنضمام

 االمر االداري باالنضمام مكان اصدار المجلة

مجلة العلوم  1

 السياسية/جامعة بغداد
عضو 

هيئة 

 التحرير

جامعة بغداد/ كلية 

 العلوم السياسية

س في  156امر اداري المرقم 

10/2/2021 

مجلة تكريت للعلوم  2

 السياسية

عضو 

هيئة 

 التحرير

جامعة تكريت / كلية 

 ة العلوم السياسي

امر جامعي المرقم 

في  7/18/4242ش/ع/

31/3/2021 

 

 

 

 

 .بالدراسات االولية  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسهاثامناً 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2009/2010 // المرحلة الرابعة البحوث السياسية الفكر السياسي 1

 2011/2012 الرابعة // المرحلة البحوث السياسية الفكر السياسي 2

 البحوث السياسية // المرحلة الرابعة الفكر السياسي 3

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر // 

 المرحلة الرابعة
 

 

2012/2013 

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي 4

 المرحلة الرابعة

 علم السياسية // المرحلة األولىمبادئ  

2013/2014 

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  السياسي  الفكر 5

 المرحلة الرابعة

 2014/2015 

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي 6

 المرحلة الرابعة

2015/2016 

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي 7

 المرحلة الرابعة

2016/2017 

 
اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي الفكر السياسي 8

 المرحلة الرابعة

2017/2018 

 
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي 9

 المرحلة الرابعة

2018/2019 

 
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي 10

 المرحلة الرابعة

2019/2020 



 

 

 

 

 

 

 

9 
 

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر //  الفكر السياسي 11

 المرحلة الرابعة

2020/2021 

 

 ً  (دكتوراهو ال بالدراسات العليا ) الماجستير : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها تاسعا

 الكورس و السنة المرحلة عنوان المادة الدراسية ت

االعتدال في الفكر السياسي العراقي  1

 المعاصر

كورس اول  ماجستير

2017/2018 
ورس ثاني ك دكتوراه طرائق بحث 2

2017/2018 
االعتدال في الفكر السياسي العراقي  3

 المعاصر

كورس اول  ماجستير

2018/2019 
حركات االسالم السياسي في المنطقة  4

 و الممارسة رالعربية بين التنظي

كورس ثاني  دكتوراه

كورس اول  ماجستير ازمات بناء الدولة في العراق المعاصر 5 2018/2019

2019/2020 
ركات االسالم السياسي في المنطقة ح 6

 و الممارسة رالعربية بين التنظي

كورس ثاني  دكتوراه

2019/2020 

كورس اول  ماجستير اشكاليات بناء الدولة العراقية المعاصرة  7

كورس ثاني  دكتوراه م المرتكزات الفكرية و السياسية لبناء السال 8 2020/2021

2020/2021  

 :داخل الكلية  التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح ) : عاشراً 

 السنــة مـــالقس اسم الطالب  رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

االفكار السياسية عند محمد  1

 عمارة

عمر مكي 

 يوسف

 ماجستير

 

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

 في  775ع/

30/10/2014 

 

لفكر اطروحات التجديد في ا 2 

السياسي االسالمي االيراني 

 المعاصر 

 كريم علي حسين

 ماجستير

 

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

 في  890ع/

16/12/2014 

االطروحات الفكرية السياسية  3

 عند محمد موسى اليعقوبي

 ثائر هادي مرهج

 ماجستير

/كلية  فرع الفكر السياسي

معة العلوم السياسية /جا

 بغداد

في  518ع/

3/10/2016 
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الطائفية السياسية في المنطقة  4

–العربية : العراق انموذجا 

دراسة في الجذور و االسباب و 

 المعالجات 

 كريم حسين علي

 دكتوراه

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

في  13ع/

7/1/2018 

الفكر السياسي عند  5

 االسماعيلية

صادق باقر 

 جعفر

 ماجستير

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

في  644ع/

3/12/2018 

الفكر السياسي العربي  6

المعاصر و اثره في العقيدة 

 العسكرية : العراق انموذجا

عمر يوسف 

 مكي

 دكتوراه

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

في  667ع/

11/12/2018 

االطروحات الفكرية السياسية  7

 عند كمال الحيدري

اسماعيل اكبر 

 محمد

 ماجستير

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

في  566ع/

16/11/2020 

 االفكار السياسية عند القرامطة  8

 ) دراسة تحليلية معاصرة ( .

دعاء ماهر 

 فيصل

 ماجستير

ة /كلي فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

في  566ع/

16/11/2020 

اتجاهات االصالح في الفكر  9

 السياسي العربي المعاصر

مضر نجم عبد 

 هللا

 دكتوراه

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

 في  156ع/

15/2/2021 

اشكالية السلطة و الدولة في  10

الفكر السياسي العربي 

 اصرالمع

علي رمضان 

 صالح 

 دكتوراه

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

 في  156ع/

15/2/2021 

نظرية الواقعية الجديدة في  11

 الفكر السياسي الغربي

مروة عادل 

 هادي

 ماجستير

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

في  771ع/

4/11/2021 

لفكر السياسي الغربي نقد ا 12

المعاصر : دراسة في فكر 

 محمد قطب 

 صدام احمد دحام

 ماجستير

/كلية  فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

في  771ع/

4/11/2021 
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اعادة التأهيل الفكري للحركات  13

المتطرفة : العراق و مصر 

 ً  انموذجا

 قيس عبد بدن

 ماجستير

ة /كلي فرع الفكر السياسي

العلوم السياسية /جامعة 

 بغداد

في  771ع/

4/11/2021 

 

 :ةخارج الكلي ( التي أشرف عليها وبحوث الترقية االطاريح ، الرسائل ):   احد عشر

اسم  رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

  الباحث/الطالب

 

 السنــة مـــالقس

 –دور المراة العراقية في التنمية  1

موذجاً ان العراقية وزارة الخارجية

 2016-2003للفترة 

وزارة الخارجية  بان حكمت خليفة

 العراقية

 معهد الخدمة الخارجية

في  15/7/538

15/3/2018 

اثر المتغير االمني في العالقات  2

 2011اللبنانية السورية بعد العام 

مصطفى فرحان 

 تقي

وزارة الخارجية 

 العراقية

 معهد الخدمة الخارجية

في  15/7/118

14/5/2019 

تجربة االقاليم و اثرها في  3

االستقرار السياسي للعراق بعد 

: اقليم كردستان  2003عام 

 ً  انموذجا

احمد جمال عبد 

 الحميد

جامعة الدفاع للدراسات 

العسكرية العليا / كلية 

 الدفاع الوطني

في  5/17/264

6/2/2021 

متالزمة الفساد االقتصادي و  4

السياسي في البلدان االفريقية : 

 اذج مختارة السودان و نيجيريا نم

وزارة الخارجية  مضر كردي سعيد

 العراقية

 معهد الخدمة الخارجية

15/7/3195 

في 

10/11/2021 

 

 

 :البحوث التي اشرفت عليها في الدراسات االولية :  اثنا عشر

 عنوان بحث التخرج اسم الطالب ت

 

 امر وتاريخ التكليف

منية العراقية في مكافحة االستراتيجية اال دالل ظافر ثامر 1

 االرهاب 

س في 1111

24/12/2017 
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س في 1111 مستقبل النظام الفيدرالي في العراق دنيا حسين برجاس 2

24/12/2017 

دنيا عبد الحسين  3

 سريح

س في 1111 المواطنة بين الفكر الغربي و الفكر االسالمي

24/12/2017 

دراسة في االسباب  ، فر السياسي المتطرالفك دنيا سامي سلمان 4

 و المعالجات

س في 1111

24/12/2017 
س في  1112 المؤسسة العسكرية في تركيا ماجد فراس ماجد 5

24/12/2017 
س في  1112 التحول الديمقراطي في العراق مازن عالء جابر 6

24/12/2017 
س في  1112 مستلزمات الديمقراطية التوافقية مجيد حميد جفال 7

24/12/2017 
س في 955 استراتيجية الحرب النفسية لداعش كر عصام عبد الغنيب 8

26/11/2018 
الالمركزية االدارية في العراق في ظل قانون  بلسم مثنى حامد 9

لسنة  21المحافظات الغير منتظمة في اقليم 

2008 

س في 955

26/11/2018 

طبيعة العالقات الدبلوماسية بين العراق و  تبارك عالوي جعفر 10

 2003ويت ما بعد الك

س في 955

26/11/2018 

شهد عماد حميد  11

 هوني

دور العامل الديني في سلوك السياسة 

 الخارجية االيرانية

س في 260

27/2/2020 
شهد محمد سعيد  12

 اسماعيل

س في 260 ٢٠١١العملية االنتخابية في مصر بعد 

27/2/2020 
شهد محمد عبد  13

 العزيز

س في 260 ربيحقوق المرأة في الوطن الع

27/2/2020 
مستقبل البرنامج النووي االيراني في عهد  حسين وحيد حاتم 14

 ادارة جو بايدن 

 21/1/2021س في  69

 21/1/2021س في  69 2014العالقات العراقية الروسية بعد عام  حمزة سعد صيهود 15

حماية حقوق المرأة في الدستور العراقي  احمد ناصر زامل 16

 2005لسنة 

 

  الليبي -الدور االسرائيلي في االتفاق التركي  ادهام خالد خليل 17

مفهوم االستراتيجية العسكرية ) االهداف و  ادهام ستار حميد 18

 الوسائل و التطبيقات ( .

 

  الصيني في افريقيا –التنافس االمريكي  اديان مازن كامل 19
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 .: الرسائل واالطاريح التي ناقشتها  ثالثة عشر

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

الطروحات الفكرية الدولة  1

 والحداثة عند عبد االله بلقزيز

للطالب عمر حمدان  /فرع الفكر السياسي

 جبوري 

 رسالة ماجستير

19/10/2014 

العقالنية في الفكر السياسي  2

 الحديثاالسالمي 

ر ستا/ للطالبة صابرين  فرع الفكر السياسي

 حسين 

 رسالة ماجستير

28/1/2015 

االطروحات السياسية عند علي  3

 شريعتي 

فرع الفكر السياسي / للطالب كرار عماد 

 مرزوك

 رسالة ماجستير

12/3/2015 

نقد الفكر السياسي الغربي عند  4

 محمد صادق الصدر

فرع الفكر السياسي / للطالب تحسين علي 

 محسن

 رسالة ماجستير

19/4/2015 

بعاد الفكرية لحركات التغيير اال 5

 في المنطقة العربية 

راوية عادل فرع الفكر السياسي / للطالبة 

 حميد

 رسالة ماجستير

10/5/2015 

الالهوت في الفكر السياسي  6

 العربي المعاصر 

فرع الفكر السياسي / للطالب صائب طراد 

 عبد الكاظم

 رسالة ماجستير

21/5/2015 

زب جبهة االطروحات الفكرية لح 7

 العمل االسالمي في االردن 

فرع الفكر السياسي /للطالبة سيماء سالم 

 جاسم

 رسالة ماجستير

10/3/2016 

الفكر السياسي للتنظيمات  8

السياسية الدينية المتطرفة : 

 تنظيم الدولة االسالمية انموذجاً 

فرع الفكر السياسي /للطالب حيدر مطشر 

 شناوة

 رسالة ماجستير

22/9/2016 

االطروحات السياسية في فكر  9

 طارق البشري

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

الفكر السياسي /للطالبة : علياء محمد 

 طارش

 رسالة ماجستير

26/10/2017 

القيادة في الفكر السياسي  10

االسالمي االمامي / والية الفقيه 

 انموذجا

 معهد العلمين للدراسات العليا

 تركي سواري الباحث : اسعد

 رسالة ماجستير

1/3/2018 
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الفكر السياسي عند محمد فتح  11

 هللا غولن

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

الفكر السياسي /للطالب : حسين عدنان 

 هادي

 رسالة ماجستير

15/4/2018 

الفلسفة االمريكية المعاصرة  12

ريتشارد –لتيار ما بعد الحداثة 

 يزر انموذجارورتي و نانسي فر

جامعة بغداد/ كلية االداب / قسم الفلسفة 

 للطالب : محمد حسن فيصل عزيز/

 رسالة ماجستير

29/7/2018 

الوحدة واالنقسام في الفكر  13

 السياسي العراقي المعاصر

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالب : حازم طعمة سوادي

 اطروحة دكتوراه

21/11/2018 

موجات التحول الديمقرطي في  14

الفكر الغربي و العربي : دراسة 

 مقارنة

جامعة تكريت/ كلية العلوم السياسية / 

 للطالبة : حنين ابراهيم عبد هللا محمد/

 رسالة ماجستير

29/11/2018 

ظاهرة االسالم فوبيا وتاثيرها في  15

النظم السياسية االوربية : فرنسا 

 اوبريطانيا نموذج

 الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية

 قسم النظم السياسية و السياسات العامة /

 ماجستير/للطالب : خضير عباس حسين 

28/2/2019 

البعد السياسي للتاويل في الفكر  16

 االسالمي

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 ماجد لطيف عمرانالفكر السياسي /للطالب : 

 دكتوراهاطروحة 

22/5/2019 

التطرف في الفكر الغربي  17

المعاصر : النازيون الجدد 

 انموذجا

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالب : مهند احمد ياسين

 اطروحة دكتوراه

4/7/2019 

نقد الحداثة في الفكر السياسي  18

 الغربي المعاصر

سياسية /فرع جامعة بغداد/ كلية العلوم ال

 الفكر السياسي /للطالب : علي حميد موزان

 اطروحة دكتوراه

12/9/2019 

الفلسفة السياسية عند لينين :  19

 نقدية  –دراسة تحليلية 

 جامعة بغداد / كلية االداب / قسم الفلسفة 

 للطالب : فاروق زهير فاروق

30/10/2019 
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التيارات الفكرية السياسية  20

 نالمعاصرة في لبنا

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

الفكر السياسي /للطالبة : صابرين ستار 

 جبار

 اطروحة دكتوراه

14/11/2019 

اشكالية العلمانية في الفكر  21

 السياسي االسرائيلي

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

الفكر السياسي /للطالبة : االء محمد عبد 

 الخالق

 اهاطروحة دكتور

26/12/2019 

الديمقراطية الدينية في الفكر  22

 السياسي االسالمي المعاصر

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالب : حسين علي صبري

 رسالة ماجستير

6/2/2020 

البنيوية و ما بعد البنيوية في  23

الفكر السياسي الفرنسي المعاصر 

جاهات و : دراسة في ابرز االت

 النماذج 

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالبة : سماح نجم كاظم

 اطروحة دكتوراه

18/6/2020 

الخصائص الجيوستراتيجية  24

للعراق و انعكاساتها على االمن 

 2003الوطني بعد عام 

جامعة الدفاع للدراسات العسكرية / كلية 

 ماجستير  الدفاع الوطني / رسالة

 الباحث : زيد خلف نكه سلمان  

9/8/2020 

اشكالية الهوية في الفكر   25

االسالمي المعاصر : المدرسة 

 االمامية انموذجا 

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالبة : شروق اياد خضير

 اطروحة دكتوراه

25/8/2020 

قة الطائفية السياسية في المنط 26

 –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

26/8/2020 

العنف الرمزي في الفكر  27

ديو السياسي الغربي : بيير بور

 انموذجا

العلوم السياسية /فرع جامعة بغداد/ كلية 

السياسي /للطالب : طاهر دخيل عبد  الفكر

 علي

 رسالة ماجستير

27/8/2020 

نقد الليبرالية في الفكر السياسي  28

 العربي المعاصر .

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالب : علي رزاق شحيت

 رسالة ماجستير

23/9/2020 
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ياسية عند روزا الفلسفة الس 29

لوكسمبورغ و الكساندرا 

 كولونتاي 

 جامعة بغداد / كلية االداب / قسم الفلسفة 

 للطالب : اثير رياض ابراهيم

 رسالة ماجستير

21/10/2020 

النسوية االسالمية / دراسة  30

 فكرية سياسية

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 صاللالفكر السياسي /للطالب : هديل نعمة 

 رسالة ماجستير

3/11/2020 

الفكر السياسي العربي المعاصر  31

و اثره في العقيدة العسكرية : 

 العراق انموذجا

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالب : عمر يوسف مكي

 اطروحة دكتوراه

18/11/2020 

الدولة التحديثية في الفكر  32

 عاصر السياسي العربي الم

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالبة : راوية عادل حميد

 اطروحة دكتوراه

26/11/2020 

الدين المدني في الفكر السياسي  33

  االمريكي

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

الفكر السياسي /للطالب : ناطق اسماعيل 

 متعب

 اطروحة دكتوراه

16/12/2020 

جدلية الدين و الدولة في الفكر  34

السياسي العربي المعاصرر: 

 العراق انموذجا

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالب : عامر محمد مهدي

 اطروحة دكتوراه

24/12/2020 

العمومية النقدية في الفكر  35

 السياسي الغربي المعاصر

العلوم السياسية /فرع جامعة بغداد/ كلية 

الفكر السياسي /للطالب : صائب طراد عبد 

 الكاظم

 اطروحة دكتوراه

18/2/2021 

االستغراب في الفكر السياسي  36

 العربي المعاصر 

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالبة : دانية جميل هادي

 رسالة ماجستير

4/3/2021 

لفكرية السلمة المرتكزات ا 37

 المعرفة : دراسة نقدية

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالب : مؤيد جبير محمود

 اطروحة دكتوراه

22/4/2021 



 

 

 

 

 

 

 

17 
 

العقل االداتي في الفكر السياسي  38

 الغربي المعاصر

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 مزاحم خضير الفكر السياسي /للطالب : ليث

 اطروحة دكتوراه

10/6/2021 

االدارة االستراتجية للدول في  39

المراحل االنتقالية العراق بعد 

 انموذجاً  2003العام 

جامعة الدفاع للدراسات العسكرية / كلية 

 الحرب / رسالة ماجستير 

 الباحث : حيدر محمد حاتم  

26/8/2021 

الطروحات الفكرية االمنية  40

 بنهاكن لمدرسة كو

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالب : عباس شاتي ثجيل

 رسالة ماجستير

9/9/2021 

مستقبل النظام السياسي في  41

 الجمهورية االسالمية

م جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية / قس

 النظم السياسية و السياسات العامة للطالب :

 ري .   اطروحة دكتوراهاسعد تركي سوا

 

26/10/2021 

تجربة االقاليم و اثرها في  42

االستقرار السياسي للعراق بعد 

: اقليم كردستان  2003عام 

 انموذجا 

جامعة الدفاع للدراسات العسكرية / كلية 

 الدفاع / رسالة ماجستير 

 الباحث : احمد جمال عبد الحميد 

2/12/2021 

 فلسفة الصراع في الفكر  43

 السياسي الغربي

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

الفكر السياسي /للطالب : هشام عبد الملك  

 محسن

 اطروحة دكتوراه

5/12/2021 

االطروحات الفكرية السياسية  44

 عند كمال الحيدري

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

الفكر السياسي /للطالب : اسماعيل اكبر 

 محمد

 الة ماجستيررس

20/12/2021 

المادية في الفكر السياسي  45

 الغربي 

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية /فرع 

 الفكر السياسي /للطالب : مناضل جبر محمد

 اطروحة دكتوراه

5/1/2022 
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 ة .خارجي: بحوث الترقية التي ناقشتها في معهد الخدمة الخارجية في وزارة ال اربعة عشر

 التاريخ اسم الباحث بحث الترقيةاسم  ت

بحث ترقية الموسوم )حقوق  1

 المراة في االسالم ( 

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحث : فراس حسن جبار 

 الى درجة مستشار بحث ترقية

24/4/2016 

بحث ترقية الموسوم )العراق و  2

االتحاد االوربي شراكة وتعاون 

 2003ما بعد 

 ارجية/معهد الخدمة الخارجيةوزارة الخ

 الباحث : حيدر رشيد سوادي 

 الى درجة مستشار بحث ترقية

26/9/2016 

دور منظمات التعاون االسالمي و  3

 التحديات االقليمية و الدولية

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحث : محمد فالح حمود 

 الى درجة مستشار بحث ترقية

4/5/2017 

:  2015ق النووي االيراني االتفا 4

 ماهيته و مضمونه 

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحث : جميل كامل عبد الجبار 

 الى درجة مستشار بحث ترقية

25/5/2017 

دور الدبلوماسية في مواجهة  5

الحركات االرهابية المعاصرة : 

 داعش انموذجا 

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 باحث : رحمن حفار عبد السادةال 

 الى درجة مستشار بحث ترقية

24/12/2017 

دور المراة العراقية في التنمية :  6

 وزارة الخارجية العراقية انموذجا 

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحث : بان حكمت خليفة 

 بحث ترقية الى درجة مستشار

28/7/2019 
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مستقبل اتفاقية االطار  7

االستراتيجي بين العراق و 

 الواليات المتحدة

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحثة : االء حسن محمد 

 بحث ترقية الى درجة وزير مفوض

15/12/2019 

دور الجمعية العامة لالمم  8

المتحدة في حفظ االمن و السلم 

الدوليين : دراسة في قرار 

 االتحاد من اجل السالم

 ارجية/معهد الخدمة الخارجيةوزارة الخ

 الباحث : محمد احمد حمد امين 

 الى درجة مسشار بحث ترقية

27/7 /2020 

بحث ترقية الموسوم )دور  9

المؤسسات الدينية في مواجهة 

التطرف و االرهاب : االزهر 

 الشريف انموذجا ( 

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحث : زهير سعد عباس 

 الى درجة وزير مفوض يةبحث ترق

27/9/2020 

التأثيرات السياسية و االقتصادية  10

و االمنية النضمام دول البلقان 

الى االتحاد االوربي : بلغاريا 

 انموذجاً 

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحث : مؤيد حسين علي 

 الى درجة مستشار بحث ترقية

30/11/2020 

ي الشرق الدور االماراتي ف 11

 2011االوسط بعد العام 

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحثة : زينب عبد االمير شاوي 

 مستشارالى درجة  بحث ترقية

27/12/2020 

ظاهرة االرهاب في بلدان المغرب  12

 العربي : نماذج مختارة

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحثة : سهام احمد شاكر 

 الى درجة وزير مفوض ترقية بحث

24/1/2021 

اثر ظاهرة االرهاب في بروز  13

تجنيد االطفال : دراسة حالة 

 العراق

 وزارة الخارجية/معهد الخدمة الخارجية

 الباحثة : زيتون فرج عباس 

 الى درجة مستشار بحث ترقية

5/4/2021 

 

 

 التي قومتها علمياً  . : الرسائل واالطاريح خمسة عشر
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تاريخ  الجهة المرسلة للتقويم  رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 اإلرسال

نوع 

 التقويم

نظريتي الحاكمية و والية الفقيه  1

في الفكر السياسي االسالمي 

 المعاصر:دراسة مقارنة

جامعة بغداد/كلية العلوم 

 السياسية

 س في75

22/1/2015 

رسالة 

 ماجستير

الطروحات الفكرية السياسية عند  2

 لصدرموسى ا

جامعة بغداد/كلية العلوم 

 السياسية

 س في 122

1/2/2015  

رسالة 

 ماجستير

مفهوم التنمية عند االحزاب و  3

القوى السياسية العراقية 

 2003المعاصرة بعد 

جامعة بغداد/كلية العلوم 

 السياسية

 س في 637

15/7/2015 

رسالة 

 ماجستير

االفكار السياسية البي المعالي  4

 الجويني

بغداد/كلية العلوم  جامعة

 السياسية

 س في 646

22/7/2015 

رسالة 

 ماجستير

الدين و الدولة في تركيا ، اردوغان  5

 ً  انموذجا
جامعة تكريت/كلية العلوم 

 السياسية

 في 3/7/93

9/8/2017 

رسالة 

 ماجستير

 االسالم السياسي و االسالم فوبيا في الفكر 6

 السياسي الغربي
جامعة تكريت/كلية العلوم 

 السياسية

 في 3/7/251

4/12/2017 

رسالة 

 ماجستير

ي فالعالقة بين االتجاهين الديني و الالديني  7

الواليات المتحدة  –الفكر السياسي الغربي 

 انموذجا

جامعة تكريت/كلية العلوم 

 السياسية

 في 3/7/7

18/1/2018 

رسالة 

 ماجستير

 ودور القيادة السياسية الماليزية في تنمية  8

 2017-1991دولة بناء ال
جامعة تكريت/كلية العلوم 

 السياسية

 في 3/7/191

10/9/2018 

رسالة 

 ماجستير

الالمركزية االدارية في العراق بعد عام  9

 مجلس محافظة االنبار انموذجا 2003
جامعة النهرين / كلية العلوم 

 السياسية

 س في  9

12/1/2021 

رسالة 

 ماجستير

د الحداثة و العقالنية في اطروحات ما بع 10

 اثرها في الفكر السياسي الغربي المعاصر
جامعة الكوفة / كلية العلوم 

 السياسية

س في 174

30/6/2021 

رسالة 

 ماجستير

االصول الفكرية للتطرف عند الحركات  11

 الدينية ) داعش و الحريديم انموذجاً (
جامعة الموصل / كلية 

 العلوم السياسية

 511س//7

في 

24/11/2021 

 رسالة

 ماجستير

 

 

 . للمجالت العلميةالبحوث التي قومتها علمياً  : ستة عشر
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تاريخ  الجهة المرسلة للتقويم المقوم البحث اسم ت

 اإلرسال

نوع 

 التقويم

عصر التنوير بوصفه مدخالً  1

 للحداثة

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 20/1/2014

المجتمع المدني و المادية عند  2

 كرامشي

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 4/5/2014

عالقة االستشراق بمرحلة ما بعد  3

 االستعمار

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 24/7/2014

نقد شريعتي لمرتكزات الفكر  4

 الماركسي

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 14/4/2015

المشروع النقدي لمدرسة  5

 رتفرانكفو

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 28/4/2015

مجلة العلوم السياسية/  الحضارة في فكر موسى الصدر 6

 جامعة بغداد

 بحث 31/5/2015

موقف حسن حنفي من الفكر  7

 العربي الحديث و المعاصر

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 25/6/2015

حزبية و الرؤية الفكرية  للتعددية ال 8

المواطنة لحزب جبهة العمل 

 االسالمي

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 6/12/2015

مستلزمات البناء النهضوي  9

 الفكري

جامعة االنبار للعلوم مجلة 

 القانونية و السياسية

 جامعة االنبار

 بحث 4/1/2016

ماهية الحكم ومصدر شرعيته عند  10

 االمام علي )ع( 

وم السياسية/ مجلة العل

 جامعة بغداد

 بحث 24/1/2016

مجلة العلوم السياسية/  مفهوم الالعنف عند غاندي 11

 جامعة بغداد

 بحث 21/2/2016

المرجعية الفكرية و الدستورية  12

 للنظام الفيدرالي االمريكي 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 القانونية و السياسية

 

 بحث 31/3/2016

مجلة العلوم السياسية/  ند جون راولزنظرية العدالة ع 13

 جامعة بغداد

 بحث 1/6/2016
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التعددية السياسية : دراسة في  14

المفهوم بين الفكر الغربي و 

 العربي االسالمي

 جامعة االنبار للعلوم  مجلة

 يةو السياس يةالقانون

 جامعة االنبار

 بحث 18/7/2016

العلمانية في فكر عبد الوهاب  15

 المسيري

العلوم السياسية/  مجلة

 جامعة بغداد

 بحث 4/1/2017

منهج الالعنف  في فكر المهاتما  16

 غاندي

مجلة جامعة االنبار للعلوم  

 القانونية و السياسية

 جامعة االنبار

 بحث 20/8/2017

الفكر السياسي الشيعي المبكر ،  17

دراسة في افكار الشيخ الطوسي 

 السياسية

مجلة العلوم السياسية/ 

 ة بغدادجامع

 بحث 3/10/2017

اثر المتغير الحضاري في تحديد  18

 السلوك السياسي الخارجي

مجلة جامعة االنبار للعلوم  

 القانونية و السياسية

 جامعة االنبار

 بحث 11/1/2018

اشكالية التسامح في الفكر  19

 السياسي االسالمي المعاصر

مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 السياسية 

 بحث 20/3/2018

تحديات الديمقراطية التوافقية في  20

 2003العراق بعد 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 السياسية 

 بحث 31/3/2018

مفهوم االعتدال في الفكر السياسي  21

 االسالمي

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 27/8/2018

التاصيل الفكري للحكم و العمل  22

 السياسي لدى الشيعة

السياسية/  مجلة العلوم

 جامعة بغداد

 بحث 16/10/2018

التعايش عند االمام جعفر الصادق  23

 ) عليه السالم (

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 24/12/2018

انعكاسات الصراع الدولي تجاه  24

 2001العالم االسالمي بعد عام 

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 5/3/2019

لسلطة في الفكر الغربي تحول ا 25

 المعاصر

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 22/4/2019

محبطات التعايش المذهبي و اليات  26

 -تفعيل العيش السلمي المشترك

 العراق انموذجا

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 26/6/2019
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استراتيجية الدولة العراقية بين  27

يمي و بناء مدخالت الواقع الق

 الدولة

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 22/9/2019

الالجئين في العالم بين تفاقم  28

االوضاع و مساعي المنظمات 

 الدولية

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 28/11/2019

اشكالية تطبيق الشريعة في الفكر  29

 االسالمي المعاصر

مجلة العلوم السياسية/ 

 امعة بغدادج

 بحث 21/6/2020

العنف و التطرف في العراق :  30

مقاربات في الدوافع وسبل 

 المواجهة 

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 1/9/2020

شيعة العراق العرب و اشكالية  31

االنتماء العربي : قراءة في 

 سرديات الشك

مجلة حمورابي 

 للدراسات/بغداد

 بحث 13/10/2020

لتكفير في فكر الحركات و ا 32

التنظيمات االسالمية و تداعياته 

 االجتماعية

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 27/10/2020

حقوق المرأة بين الرؤية الغربية و  33

 الخصوصية الثقافية

مجلة جامعة االنبار للعلوم  

 القانونية و السياسية

 جامعة االنبار

 بحث 8/11/2020

مجلة حمورابي  في الفكر االسالمياالخر  34

 للدراسات/بغداد

 بحث 23/4/2021

تطورات الصراع في السودان من   35

 2020الى  1989عام 

مجلة الجمعية العراقية 

 للعلوم السياسية 

 بحث 4/5/2021

كورونا و المفاهيم السياسية :  36

 االمن و الحقوق و جدل االولويات

انونية و مجلة العلوم الق

 سية جامعة ديالى السيا

 بحث 18/5/2021

السلوك السياسي لجماعات  37

المصالح الدينية و اثره على عملية 

صنع السياسات و تعزيز 

الديمقراطية في الواليات المتحدة 

 االمريكية .

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 21/6/2021

نقد الفكر السياسي االخضر  38

 ويةللمخرجات الفكرية الحداث

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 30/6/2021
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االضطهاد الديني لالقليات )  39

 مسلموا الروهينغا انموذجا (

مجلة العلوم السياسية/ 

 جامعة بغداد

 بحث 3/8/2021

الديمقراطية العراقية و اشكالية  40

 النظام البرلماني

مجلة السبط ، تصدر عن 

مركز كربالء للدراسات و 

 حوثالب

 بحث 12/10/2021

نظرية االعتراف في الفكر  41

السياسي الغربي المعاصر : اكسل 

 هونيث و نانسي فريزر انموذجا

مجلة تكريت للعلوم 

 السياسية

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة تكريت 

 بحث 13/10/2021

الحديث النبوي في الفكر االسالمي  42

: قراءة في االثار السياسية لعملية 

 دوينالت

مجلة حمورابي للدراسات ، 

 بغداد

 بحث 25/10/2021

المنطلقات الفكرية للحوار عند  43

 السيد محمد حسين فضل هللا

مجلة قضايا سياسية ، كلية 

العلوم السياسية / جامعة 

 النهرين

 بحث 1/12/2021

 

 : بحوث الترقيات العلمية التي قومتها .  سبعة عشر

 كتاب اإلرسال مرسلة للتقويمالجهة ال البحث المقوم اسم ت

الطبقة الوسطى ودورها في التحول  1

الديمقراطي : دراسة في الحالة 

 العربية

جامعة الموصل / كلية العلوم 

 السياسية

 93س/15

 20/3/2019في

 

التعددية السياسية : دراسة في  2

 المفهوم و االليات

جامعة الموصل / كلية العلوم 

 السياسية

 93س/15

 20/3/2019في

 
الوعي السياسي و بناء التجربة  3

 2003الديمقراطية في العراق بعد 

جامعة الموصل / كلية العلوم 

 السياسية

 93س/15

 20/3/2019في

 
مستلزمات البناء الفكري و  4

 النهضوي في الدول العربية

جامعة الموصل / كلية العلوم 

 السياسية

 93س/15

 20/3/2019في

 
ة نظيفة في تطور فكرة الحق في بيئ 5

 2014الفكر السياسي العراقي بعد 

جامعة الموصل / كلية العلوم 

 السياسية

في  206س/ترقيات/15

29/7/2020 
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دراسة في االفكار السياسية  6

 BRICSلمجموعة بريكس 

جامعة الموصل / كلية العلوم 

 السياسية

في  206س/ترقيات/15

29/7/2020 

مفهوم الهوية في الفكر السياسي  7

 بي الغر

جامعة الموصل / كلية العلوم 

 السياسية

في  206س/ترقيات/15

29/7/2020 

االبعاد الفكرية الطروحة نهاية  8

 التاريخ و االنسان

جامعة بغداد / وحدة الترقيات 

 العلمية المركزية

في  2938س//12

8/9/2020 

تحول السلطة في الفكر الغربي  9

 المعاصر

جامعة بغداد / وحدة الترقيات 

 لمية المركزيةالع

في  2938س//12

8/9/2020 

االمن الفكري و االرهاب : العراق  10

 انموذجا

جامعة بغداد / وحدة الترقيات 

 العلمية المركزية

في  2938س//12

8/9/2020 

عقلنة الخطاب السياسي لتحديد  11

مستقبل العالقة بين الحكومة 

 االتحادية و اقليم كرستان العراق

الترقيات  جامعة بغداد / وحدة

 العلمية المركزية

في  2938س//12

8/9/2020 

دور مراكز االبحاث السياسية في  12

رسم التوجهات االستراتيجية 

 CSISللواليات المتحدة االمريكية ) 

 ( انموذجا

جامعة بغداد / وحدة الترقيات 

 العلمية المركزية

في  2938س//12

8/9/2020 

 التركية بين –العالقات االمريكية  13

الشراكة االستراتيجية و التداعيات 

 االمنية

جامعة بغداد / وحدة الترقيات 

 العلمية المركزية

في  2938س//12

8/9/2020 

تحديات بناء الدولة في العراق  14

 ً  العالقة بين المركز و االقليم انموذجا

جامعة بغداد / وحدة الترقيات 

 العلمية المركزية

في  4399س//12

3/12/2020 

ة االصالح في العراق و دورها عملي 15

 في تعزيز ثقافة االعتدال و التعايش

جامعة بغداد / وحدة الترقيات 

 العلمية المركزية

في  4399س//12

3/12/2020 

 

 

و  -طنياع الوكلية الدف –: البحوث التي قومتها علمياً ) معهد الخدمة الخارجية   عشر ثمانية

 ( . المراكز البحثية 
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تاريخ  الجهة المرسلة للتقويم قومالبحث الم اسم ت

 اإلرسال

نوع 

 التقويم

تنفيذ االتفاقيات الدولية  1

االساسية لحقوق االنسان وطنياً 

–  ً  العراق نموذجا

وزارة الخارجية / معهد 

 الخدمة الخارجية

 بحث ترقية 11/8/2016

دور السلطة التشريعية في عملية  2

صنع القرار في السياسة الخارجية 

  2003العراقية بعد عام 

وزارة الخارجية / معهد 

 الخدمة الخارجية

 بحث ترقية 12/7/2018

دور مجلس االمن الوطني العراقي  3

 في رسم السياسات العامة للدولة

جامعة الدفاع للدراسات 

العسكرية / كلية الدفاع 

 الوطني

 بحث ترقية 24/1/2019

دور السياسات العامة في تعزيز  4

 االمن االنساني 
وزارة الخارجية / معهد 

 الخدمة الخارجية

 بحث ترقية 6/6/2021

النظرية السياسية و فلسفة بناء  5

الدولة ما بعد االحتالل االمريكي 

 للعراق

مركز الرافدين للحوار / 

 مؤسسات مجتمع مدني

تقييم  12/6/2021

 راسةد

االسرائيلي و  –التقارب الخليجي  6

اثره على عملية السالم في الشرق 

 االوسط

وزارة الخارجية / معهد 

 الخدمة الخارجية

 بحث ترقية 5/7/2021

تجربة اندونيسيا في مكافحة  7

 االرهاب : دراسة تحليلية
وزارة الخارجية / معهد 

 الخدمة الخارجية

 بحث ترقية 5/7/2021

 

 : الكتب التي قومتها علمياً   .عشر   تسعة

تاريخ  الجهة المرسلة للتقويم الكتاب المقوم اسم ت

 اإلرسال

نوع 

 التقويم

اشكالية التجديد في فكر القوى  1

 السياسية العراقية المعاصرة

جامعة بغداد / مركز 

الدراسات االستراتيجية و 

 الدولية 

تقويم  1/7/2018

 كتاب

 

 . التي شارك فيها ةالعلميالمؤتمرات  عشرون :
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 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  عنوان المؤتمر ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

تعزيز االداء  البرلماني  و الحكومي  1

 في العراق

قاعة الحرية/كلية العلوم  2011ايار /

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

نيسان /24 في العراقتقويم العملية السياسية  2

2012 

قاعة الحرية/كلية العلوم 

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

الخيار الديمقراطي ضرورة سياسية  3

 و وطنية  للعراق

 نيسان/23

2013 

قاعة الحرية/كلية العلوم 

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

اطية والمشروع الوطني الديمقر 4

 العراقي

قاعة الحرية/كلية العلوم  2015ايار /5

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

االعتدال في الخطاب الديني و  5

السياسي و اثره في تعزيز التنمية 

 المجتمعية

تشرين /1

 2018الثاني/

المؤتمر الدولي االول 

 لجامعة االنبار

بورقة  ةمشاركال

بحثية في 

 المؤتمر

المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعالم  6

 داعش و فكره 

 شباط/21

2019 

رئاسة مجلس الوزراء / 

مستشارية االمن الوطني/ 

الخلية الوطنية للعمليات 

 النفسية

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

المؤتمر العلمي السنوي الدولي  7

 التاسع عشر 

ن الوطني العراقي الموسوم ) االم

 وتحديات المرحلة القادمة ( 

جامعة بغداد /مركز  30/12/2019

الدراسات  االستراتيجية و 

الدولية بالتعاون مع دائرة 

 البحوث /مجلس النواب

بورقة  مشاركةال

بحثية في 

 المؤتمر

المؤتمر الدولي الدولي ) االنجازات  8

البحثية الحديثة في العلوم االنسانية 

 ) 

17-18 

8/2020 

مؤسسة الذكوات بالتعاون 

مع الجامعة الشرقية في 

 سلطنة عمان

في  مشاركةال

بحث  في 

 المؤتمر .

المؤتمر العلمي الدولي السنوي  9

لجهاز مكافحة االرهاب ، ) جهاز 

مكافحة االرهاب قوة عراقية لتحديات 

 واقعية ( .

10-11-

4/2021 

جمهورية العراق / رئاسة 

ز مجلس الوزراء / جها

 مكافحة االرهاب 

في  مشاركةال

بحث  في 

 المؤتمر .
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المؤتمر الدولي الموسوم ) العالقات  10

الجزائرية و واقع التنمية  –الصينية 

 في الجزائر : الرهانات و التحديات (

29-3-

/6/2021 

الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية / كلية 

 الحقوق و العلوم السياسية

في  مشاركةال

في   بحث

 المؤتمر .

مؤتمر حوار بغداد الدولي الرابع ،  11

 بعنوان 

) ستراتيجية التحول الى دولة فاعلة 

) 

في  مشاركةال فندق بابل / بغداد 21/8/2021

بحث  في 

 المؤتمر .

التطورات المنهجية و المعرفية في  12

 العلوم السياسية

كانون  12-13

 2021االول 

قاعة صالح الدين / فندق 

 ين / بغدادفلسط

في  مشاركةال

بحث  في 

 المؤتمر .

ميناء الفاو الكبير : التحديات و  13

االهمية االستراتيجية و االفاق 

 المستقبلية

15-16 

 كانون االول 

2021 

مركز دراسات البصرة و 

 الخليج / جامعة البصرة

في  مشاركةال

بحث  في 

 المؤتمر .

 

 

 . رك فيهاالتي شا العلمية ندواتال واحد و عشرون :

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

سبل تعزيز التعايش والثقافة  1

 الوطنية في العراق

كلية العلوم /قاعة الحرية  26/12/2012

 / جامعة بغداد السياسية

بورقة  مشاركةال

 بحثية في الندوة

التنوع االثني و تداعياته على  2

 لدول العربية مستقبل ا

فرع الفكر السياسي/كلية  3/3/2014

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

الغرب والقوى السياسية الصاعدة  3

 في العالم العربي  بعد التغيير

فرع الفكر السياسي/كلية  20/10/2014

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 ي الندوةبحثية ف

نحو تعزيز الفكر السياسي المعتدل  4

 في العراق

فرع الفكر السياسي/كلية  16/3/2015

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة
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سبل التعايش السلمي في  5

 المجتمعات العربية 

فرع الفكر السياسي/كلية  16/11/2015

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

نحو تجذير فكرة المواطنة في  6

 العراق 

فرع الفكر السياسي/كلية  8/3/2016

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

االصالح ودوره في تعزيز العملية  7

السياسية في العراق ) رؤية فكرية 

 ) 

اسي/كلية فرع الفكر السي 14/11/2016

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

دولة القانون و المؤسسات في  8

العراق : المقومات و المعوقات : 

 رؤية فكرية

فرع الفكر السياسي/كلية  14/3/2017

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

مح في المجتمع تعزيز مظاهر التسا 9

 و الدولة : العراق انموذجاً 

فرع الفكر السياسي/كلية  24/12/2017

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

استثمار طاقات الطلبة لتعزيز قيم  10

 النزاهة و المواطنة

قاعة الحرية /كلية العلوم  14/2/2018

 السياسية/جامعة بغداد

حضور في 

 الندوة

الديمقراطية بين االصول الفكرية و  11

 الممارسات السياسية 

فرع الفكر السياسي/كلية  19/3/2018

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

العالقة بين الحكومة االتحادية و  12

اقليم كردستان في مرحلة ما بعد 

 داعش

الدراسات جامعة بغداد/مركز  20/3/2018

 االستراتيجية و الدولية

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

امن الخليج بعد تصدع منظومة  13

 مجلس التعاون الخليجي

جامعة بغداد/مركز الدراسات  6/5/2018

 االستراتيجية و الدولية

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

سياسات الدول االقليمية تجاه  14

 2018العراق بعد انتخابات 

كلية /فرع الدراسات الدولية  17/1/2019

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

المتغيرات الداخلية و الخارجية و  15

اثرها في اداء الحكومة العراقية 

2018-2022 

جامعة بغداد/مركز الدراسات  25/2/2019

 االستراتيجية و الدولية

المشاركة بورقة 

 ثية في الندوةبح

دور منظومة القيم في ترسيخ و  16

 بناء المجتمع و الدولة 

فرع الفكر السياسي/كلية  25/3/2019

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة
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دور الفكر السياسي العراقي في  17

 ارساء الدولة المدنية

فرع الفكر السياسي/كلية  27/11/2019

م السياسية / جامعة العلو

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

الفكر السياسي المتطرف ، دراسة  18

 في االسباب و النتائج و المعالجات 

فرع الفكر السياسي/كلية  29/12/2019

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

العراق و جائحة كورونا : قراءة في  19

التداعيات السياسية و االقتصادية و 

 االجتماعية لالزمة

كلية العلوم السياسية /  30/4/2020

 جامعة بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

 –السياسات العامة و ادارة االزمة  20

 ملف التعليم و التربية .

كلية العلوم السياسية /جامعة  2/5/2020

الموصل بالتعاون مع 

راقية للعلوم الجمعية الع

 السياسية

المشاركة 

بالمداخالت  في 

الندوة العلمية 

 االلكترونية

21 Turkey and Iran :  

Different  Policies  and 

Visions  towards  Middle  

East  Region  

المشاركة  جامعة البيان  13/7/2020

بالمداخالت  في 

الندوة العلمية 

 االلكترونية

ي العراق : الحقائق االزمة المركبة ف 22

 و التداعيات 

جامعة القادسية بالتعاون مع  14/7/2020

جامعات 

 بغداد/تكريت/واسط/الحمدانية

المشاركة 

بالمداخالت  في 

الندوة العلمية 

 االلكترونية

التاثر التقني و االجتماعي و  23

السياسي لتقاعد الموظفين المبكر 

 من المؤسسات العامة في العراق

جامعة بغداد/ كلية العلوم  24/10/2020

السياسية بالتعاون مع جمعية 

 الراسخ التقني العلمية

المشاركة 

بالمداخالت  في 

الندوة العلمية 

 االلكترونية

السياسة االمريكية المرتقبة في عهد  24

جو بايدن حيال الشرق االوسط / 

 الرؤى و التوقعات

االفريقي  –المركز العراقي  20/11/2020

االفريقية ، عقدت للدراسات 

 (  zoomالندوة الكترونياً ) 

محاضر في 

 الندوة

الصالحيات الدستورية لرئيس  25

الجمهورية العراقية : تكليف مرشح 

 ً  الكتلة النيابية االكبر انموذجا

كلية االمام الكاظم ) ع( ،  14/1/2021

للعلوم االسالمية الجامعة 

 فرع ذي قار

محاضرة في 

 الندوة
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فكرية استراتيجية لتعزيز اسهامات  26

 االمن الوطني العراقي

فرع الفكر السياسي/كلية  19/1/2021

العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

المشاركة بورقة 

 بحثية في الندوة

االنتخابات المبكرة في العراق :  27

 التحديات و الفرص

جامعة بغداد/ كلية العلوم  8/2/2021

السياسية بالتعاون مع مركز 

سات االستراتيجية و الدرا

 الدولية

المشاركة 

بالمداخالت  في 

 الندوة العلمية 

العدالة االنتقالية و بناء السلم  28

 المجتمعي في العراق 

جامعة الموصل / كلية العلوم  5/3/2021

السياسة ، ندوة الكترونية 

  Googleعبر برنامج 

meet 

المشاركة 

بالمداخالت  في 

الندوة العلمية 

 يةااللكترون

زيارة قداسة البابا و ابعادها في  29

 تعزيز السالم و نبذ التطرف

كلية االمام الكاظم ) ع( ،  9/3/2021

للعلوم االسالمية الجامعة 

 فرع ذي قار

المشاركة 

بالمداخالت  في 

الندوة العلمية 

 االلكترونية

نينوى بعد زيارة البابا : الفرص و  30

 التحديات

اقية للعلوم الجمعية العر  14/3/2021

السياسية / فرع نينوى 

بالتعاون مع جمعية التحرير 

 للتنمية

المشاركة 

بالمداخالت  في 

الندوة العلمية 

 االلكترونية

مائة عام على تأسيس الدولة  31

 العراقية

قاعة الحرية /كلية العلوم  7/4/2021

 السياسية/جامعة بغداد

حضور و 

مشاركة 

 بالمداخالت 

الجمعية العراقية للعلوم  15/4/2021 ل عالقاته االقليميةالعراق و مستقب 32

 السياسية 

المحاضر في 

 هذه الندوة 

االنتخابات المبكرة في العراق :  33

قراءة في المتغيرات الفكرية و 

 السياسية 

قاعة الحرية /كلية العلوم  5/4/2021

 السياسية/جامعة بغداد

تقديم ورقة 

 بحثية في الندوة

ء السالم في الشرق اليات بنا 34

 االوسط

الجمعية العراقية للعلوم  30/4/2021

 السياسية

حضور و 

مشاركة 

 بالمداخالت
المناهج و المقررات الدراسية  35

لكليات و اقسام العلوم السياسية في 

 الجامعات العراقية 

الجمعية العراقية للعلوم  13/6/2021

 السياسية

حضور و 

مشاركة 

 بالمداخالت
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السياسية الحكومية لمواجهة ابعاد  36

 جائحة كورونا

جامعة بغداد/ مركز الدراسات  5/10/2021

 االستراتيجية و الدولية

المشاركة 

بالمداخالت  في 

 الندوة العلمية 

المشهد السياسي العراقي ما بعد  37

 االنتخابات

الجمعية العراقية للعلوم  27/11/2021

 السياسية

تقديم بحث 

 بالندوة

 

 

 

 

 

 

 

 . التي شارك فيها العلمية الحلقات و السمنرات : نان و عشروناث

نوع  التاريخ مكان االنعقاد الحلقة او السمنرعنوان  ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

المجتمع المدني في الفكر السياسي  1

النخبة في الفكر  –االسالمي المعاصر 

 السياسي الغربي 

قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان 

كلية العلوم السياسية / جامعة  /

 بغداد

 مشارك 14/1/2019

ظاهرة االسالم  –نقد الفكر السياسي  2

فوبيا في الفكر السياسي الغربي 

التوظيف السيايسي  –المعاصر 

 المعاصر لمفهوم السامية في اوربا

قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان 

كلية العلوم السياسية / جامعة  /

 بغداد

 شاركم 30/1/2019

دور المنهج البنيوي في كتابة البحث  3

 العلمي

التربية المدنية و دورها في تعزيز 

 الوحدة الوطنية

قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان 

كلية العلوم السياسية / جامعة  /

 بغداد

 ُمحاضر 30/1/2019
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العزل في الفكر االسالمي بين التنظير و  4

 التطبيق

عان قاعة الدكتور عبد الرضا الط

كلية العلوم السياسية / جامعة  /

 بغداد

 ُمحاضر 3/2/2020

قاعة الدكتور عبد الرضا الطعان  محبطات التعايش المذهبي في العراق 5

كلية العلوم السياسية / جامعة  /

 بغداد

 مشارك 13/2/2020

حق اطالع السلطة المالية على دخل  6

 المكلف في قانون ضريبة الدخل العراقي

تور عبد الرضا الطعان قاعة الدك

كلية العلوم السياسية / جامعة  /

 بغداد

 مشارك 20/2/2020

الثقافة االمنية للمواطن و اثرها على  7

 سلوك التظاهر

مركز النهرين للدراسات 

 االستراتيجية 

 مشارك 28/10/2020

 

 

 . المشاركة في اللجان االمتحانية:  ثالثة و عشرون 

 لتكليف وتاريخهامر ا اللجنة االمتحانية ت

 22/5/2011س في 403 المرحلة الثانية امتحانية / لجنة 1

 14/5/2012س في  361 لجنة امتحانية /  المرحلة االولى 2

 5/5/2014في  1140 لجنة امتحانية / المرحلة الرابعة 3

 18/5/2017س في  434 لجنة امتحانية /  المرحلة الثانية  4

 4/2019 /28س في 460 ة الثالثةلجنة امتحانية /  المرحل 5

س في  1285 لجنة امتحانية / الدراسات العليا 6

23/12/2019 
لجنة االمتحان االلكتروني للدراسات  7

 العليا

 2020//2في  188ع/
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 15/7/2020في  532س/ رئيس لجنة المرحلة االولى 8

عضو اللجنة االمتحانية للدراسات  9

 العليا

 24/1/2021في  72س/ 

عضو اللجنة االمتحانية للدراسات  10

 العليا

في  1243س/ 

5/12/2021 
 

 

 . في المؤتمرات و الندوات و التحضيرية عضوية اللجان العلمية:  اربعة و عشرون 

تاريخ انعقاد  عنوان المؤتمر او الندوة طبيعة العضوية ت

المؤتمر او 

 الندوة

مكان انعقاد المؤتمر 

 او الندوة 

ة في عضو لجنة علمي 1

 المؤتمر
) االسهامات الحديثة في نظريات العلوم 

 السياسية ( 

كلية العلوم السياسية  2020اذار  31

 جامعة بغداد 

عضو لجنة علمية في  2

 ندوةال
 ) الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

) 

23/6/2021 

 

كلية العلوم السياسية 

بالتعاون  جامعة بغداد

مع وزارة الثقافة 

 ةالعراقي

عضو لجنة علمية في  3

 المؤتمر
الجزائرية و واقع  –العالقات الصينية  

التنمية في الجزائر : الرهانات و 

 التحديات

29-

30/6/2021 

جامعة ابي بكر بلقايد 

تلمسان / كلية  /

الحقوق و العلوم 

 السياسية.

عضو لجنة تحضيرية  4

 في الندوة 

ابعاد السياسة الحكومية لمواجهة 

 وناجائحة كور

جامعة بغداد ، كلية  5/10/2021

 العلوم السياسية 

عضو لجنة تحضيرية  5

 في المؤتمر

التطورات المنهجية و المعرفية في 

 العلوم السياسية

12-

14/12/2021 
جامعة بغداد ، كلية 

 العلوم السياسية
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 .  (دارية ) العلمية و اال  المشاركة في اللجان الدائمة و المؤقتة:  و عشرون خمسة

دائمة /  اسم اللجنة ت

 مؤقتة

 امر التكليف وتاريخه

عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات  1
 العليا

في  241ع/ لجنة مؤقتة
20/7/2008 

عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات  2

 العليا

 4/8/2011في  1323 لجنة مؤقتة

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي  3

 علمي السنويال

 6/2/2012س في  82 لجنة مؤقتة

عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات  4
 العليا

 5/7/2012في  1347 لجنة مؤقتة

 12/7/2012في  1398 لجنة مؤقتة عضو لجنة مشتريات 5

س في 622 لجنة مؤقتة لجنة مشاريع تخرج الطلبة عضو  6

14/8/2012 
س في 645 لجنة مؤقتة لتنافسيعضو لجنة مراقبة االمتحان ا 7

27/8/2012 
 رئيس لجنة المشتريات 8

 

 3/9/2012في  1679 لجنة مؤقتة

 عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي 9

  العلمي السنوي
 

س في 757 لجنة مؤقتة

23/9/2012 
 عضو لجنة االمتحان الشامل للدكتوراه 10

 

س في 973 لجنة مؤقتة

26/11/2012 
نة التحضيرية للمؤتمر العلمي اللجعضو  11

  السنوي
 

 28/1/2013س في 80 لجنة مؤقتة

 عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي 12
  العلمي السنوي

 

 28/1/2013س في 81 لجنة مؤقتة

 31/3/2013في  37 لجنة دائمة عضو لجنة مطابقة التعديالت 13

 12/5/2013في  1084 ةلجنة مؤقت عضو لجنة الترفيعات و تغيير العناوين 14

 16/9/2013في  1230 لجنة مؤقتة عضو لجنة معالجة الطلبة المفقودة وثائقهم 15

 22/1/2014في  11 لجنة دائمة عضو لجنة مطابقة التعديالت 16

عضو لجنة المراقبة على امتحانات الدراسات  17

 العليا

 23/1/2014س في 64 لجنة مؤقتة

مؤتمر العلمي اللجنة التحضيرية للعضو  18

  السنوي
 

س في 140 لجنة مؤقتة

15/2/2014 
س في 564 لجنة مؤقتة عضو لجنة التقديم للدراسات العليا 19

30/6/2014 
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عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات  20

 العليا

في  406ع/ لجنة مؤقتة

19/5/2015 
س في 486 لجنة مؤقتة ولرئيس لجنة المراقبة االمتحانية / الدور اال 21

27/5/2015 
عضو لجنة استالم الملفات للطلبة الناجحين  22

 في االمتحان التنافسي

في  213ع/ لجنة مؤقتة

23/3/2016 
 3/4/2016في  62 لجنة دائمة عضو لجنة مطابقة التعديالت 23

 12/4/2016في  51 لجنة مؤقتة عضو لجنة مراقبة امتحانات الفصل الثاني 24

س في 656 لجنة مؤقتة ة االمتحان التنافسيعضو لجنة مراقب 25

 30/10/2016في  173 لجنة دائمة عضو لجنة مطابقة التعديالت 26 25/7/2016

 8/1/2017س في 27 لجنة مؤقتة امتحانات الفصل االول مراقبة عضو لجنة 27

عضو لجنة استالم ملفات التقديم للدراسات  28
 العليا

في  290ع/ لجنة مؤقتة
13/4/2017 

 1/6/2017س في 476 لجنة مؤقتة عضو لجنة مراقبة االمتحانات النهائية 29

س في 703 لجنة مؤقتة رئيس لجنة مراقبة امتحانات الدور الثاني 30

 6/9/2017س في 712 لجنة مؤقتة عضو لجنة وضع اسئلة االمتحان الشامل 31 30/8/2017

 25/9/2017في  105 لجنة مؤقتة عضو لجنة ضمان الجودة 32

في  1884 لجنة دائمة عضو لجنة انضباط الطلبة 33

س في  1130 لجنة مؤقتة عضو لجنة مراقبة طلبة الدراسات العليا 34 15/10/2017

 3/1/2018في  203 لجنة دائمة عضو اللجنة العلمية في الفرع 35 27/12/2017

 1/3/2018في 515 لجنة مؤقتة رئيس لجنة تحقيقية 36

 2/4/2018في  221 لجنة مؤقتة اقشة بحوث التخرجعضو لجنة من 37

 17/4/2018في  227 لجنة مؤقتة عضو لجنة مراقبة امتحانات الفصل الثاني 38

 19/4/2018في  232 لجنة مؤقتة عضو لجنة االمتحان الشامل 39

ور عضو لجنة المراقبة لالمتحانات النهائية الد 40

 االول

س في 395 لجنة مؤقتة

10/5/2018 
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 3/9/2018في  287 لجنة دائمة عضو لجنة الدراسات العليا في الفرع 41

في  1154 لجنة دائمة عضو لجنة انضباط الطلبة  42

عضو لجنة االمتحان التنافسي ) وضع االسئلة  43 15/10/2018
 و التصحيح ( 

 26/12/2018في  344 لجنة مؤقتة

 14/1/2019س في 48 تةلجنة مؤق عضو لجنة متابعة القاعة االلكترونية  44

 3/3/2019أ في  29 لجنة دائمة عضو  اللجنة العلمية في الفرع  45

 11/3/2019في  36 لجنة مؤقتة عضو لجنة االستبيان في الفرع 46

 10/6/2019في  107 لجنة مؤقتة عضو لجنة مقاصة الدراسات العليا 47

 16/6/2019في  115 لجنة دائمة عضو اللجنة العلمية في الفرع 48

 رئيس لجنة المراقبة على القاعة االلكترونية 49

 للدراسات العليا

س في  657 لجنة مؤقتة

19/6/2019 
ور عضو لجنة المراقبة االمتحانية النهائية للد 50

 الثاني

س في 837 لجنة مؤقتة

عضو لجنة مراقبة االمتحان الشامل )  51 20/8/2019
 المحاولة االولى (

في س 866 لجنة مؤقتة

س في  867 لجنة مؤقتة عضو اللجنة المركزية لالمتحان الشامل  52 19/9/2019

 7/10/2019في  198 لجنة مؤقتة رئيس لجنة التقييم الذاتي 53 19/9/2019

 عضو لجنة المقاصة العلمية للطلبة المنقولين 54

 للدراسة االولية

في  2216 لجنة مؤقتة

19/11/2019 
علمية في فرع الفكر عضو لجنة المقاصة ال 55

 السياسي

 18/12/2019في  275 لجنة مؤقتة

 2/2/2020في  191 لجنة مؤقتة تشكيل لجنة انضباط الطلبة 56

س في  233 لجنة مؤقتة رئيس لجنة تحقيقية 57

25/2/2020 
 28/4/2020في  288 لجنة مؤقتة لجنة استالل في فرع الفكر  58

 23/4/2020في  282 لجنة دائمية فكر السياسيعضوية اللجنة العلمية في فرع ال 59

في  537س/ لجنة دائمية االستالل االلكتروني لوحدة المجلة العلمية 60

20/7/2020 
في  657س/ لجنة مؤقتة لجنة االشراف على قاعات االمتحان التنافسي 61

23/8/2020 
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 1/9/2020في   251 لجنة دائمية لجنة الدراسات العليا في الفرع  62

س في  745 لجنة مؤقتة لجنة تقييم جودة مشروع التعليم االلكتروني  63

13/9/2020 
س في  794 لجنة مؤقتة لجنة االمتحان التنافسي 64

21/9/2020 
 29/9/2020في  299 لجنة مؤقتة لجنة االمتحان الشامل 65

 26/10/2020في  316 لجنة مؤقتة لجنة االستالل يدوي 66

 1/2/2021س في  105 لجنة دائمة االلكترونيلجنة االستالل  67

لجنة المراقبة للدراسات العليا / الكورس  68

 االول

 9/3/2021س في  225 لجنة مؤقتة

لجنة المراقبة لالمتحان الحضوري و  69

 االلكتروني 

 1/4/2021س في  309 لجنة مؤقتة

 6/5/2021في  س 433 لجنة مؤقتة رئيس لجنة االمتحان التنافسي االلكتروني  70

 11/5/2021في  108 لجنة دائمة عضوية مجلس فرع الفكر السياسي  71

لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة الدراسات  72

 االولية 

  30/5/2021في  118 لجنة مؤقتة

س في 650 لجنة مؤقتة لجنة امتحان للمشتركين بالدورة التطويرية  73

30/6/2021 
لجنة مطابقة  عضو اللجنة العلمية و رئيس 74

 التعديالت
 1/9/2021في  195 لجنة دائمة

س في  956 لجنة دائمة مشرف لجنة استالل فرع الفكر السياسي 75

23/9/2021 
 26/9/2021في  257 لجنة مؤقتة عضو لجنة استالل  76

س في  894 لجنة مؤقتة رئيس لجنة تدقيقية  77

30/9/2021 
س في  1246 ة دائمةلجن عضو اللجنة العلمية المركزية 78

5/12/2021 
 

 دولية  .المقاالت االعالمية المنشورة في الصحف المحلية و العربية و ال: و عشرون ستة 

عدد  النشر مكان الصحفية عنوان المقالة ت

 الصحيفة

 تاريخ النشر

تجاوز االزمة في العراق يستلزم حل  1

 البرلمان اوال و الغاء نظام التوافقية

 و المحاصصة
اورتني الصحفية الجزائرية : نسرين ح

 جعفر

 

في صحيفة  تنشر

الخبر اليومية في  دولة 

 الجزائر

 

9374 27/10/2019 
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 السلطة في العالم العربي :ما لها و ما 2

 عليها

نشرت في صحيفة 

الدستور العراقية ، 

 العراق

4857  9/1/2021 

 

 

 . داخل المؤسسة المشاركة في ورش العمل:  عشرونو ةبعس

 عنوان ورشة العمل ت

 التقدير

الجهة  الراعية 

 للورشة

تاريخ  مكان انعقادها 

 انعقادها

محاضر 

مشاراو

 ك

التوثيق االلكتروني  1

لنتاجات البحث العلمي 

وخدمة المجتمع لجامعة 

 بغداد وتشكيالتها 

جامعة بغداد/ قسم 

ضمان الجودة و 
 االداء الجامعي

قاعة كلية هندسة 

الخوارزمي / 
 غدادجامعة ب

17/11/

2011 

 مشارك

التقييم الذاتي في ضوء  2

متطلبات االعتماد 

 االلكتروني

جامعة بغداد/ قسم 

ضمان الجودة و 

 االداء الجامعي

قاعة كلية التربية 

الرياضية / جامعة 

 بغداد

30/11/

2011 

 مشارك

اليات التعامل مع  3

االستشارات و االنشطة 

 العلمية الغير موثقة

 جامعة بغداد/ قسم
ضمان الجودة و 

 االداء الجامعي

قاعة االدريسي / 
كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

12/12/

2012 

 مشارك

اعداد استمارة تقييم اداء  4

التدريسيين من وجهة 

نظر الطلبة مع تحديد 

 اليات التقييم

جامعة بغداد/ قسم 

ضمان الجودة و 

 االداء الجامعي

قاعة كلية اللغات / 

 جامعة بغداد

 مشارك 9/2/2012

خطوات كتابة البحث  5

العلمي في الدراسات 

 االنسانية 

مركز البيان 

للدراسات 

 والتخطيط

قاعة مركز البيان 

للدراسات 

 والتخطيط

21-22 

/10/2016 

 حاضرمُ 

مركز ابن سينا /  التعليم االلكتروني 6

 جامعة بغداد

قاعة الحرية / كلية 

العلوم 

السياسية/جامعة 

 بغداد

 مشارك 27/2/2019
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العدالة االجتماعية و  7

انعكاساتها في الدول و 

 االقاليم

عمادة كلية العلوم 

السياسية/جامعة 

 بغداد

قاعة كلية االعالم / 

 جامعة بغداد

 مشارك 21/2/2019

مجلس تحسين  نظام المقررات العلمية 8

 جودة التعليم

جهاد  قاعة الدكتور

الحسني / كلية 

ة / العلوم السياسي

 جامعة بغداد

 مشارك 12/3/2019

الخطوات االجرائية في  9

 كتابة البحوث العلمية

مركز المعرفة 

للدراسات و 

 االبحاث

 بغداد/

قاعة مركز 

 المعرفة

 ُمحاضر 5/9/2019

برنامج الصفوف  10

 االلكترونية 

كلية العلوم 

السياسية جامعة 

 بغداد

/31/12 قاعة الحرية

2019 

 مشارك

تطوير مهارات االستاذ  11

ي في اعداد الجامع

المحاضرات الفيديوية و 

 ادارة الصف اإللكتروني 

كلية العلوم 

السياسية/ جامعة 

بغداد بالتنسيق مع 

مركز ابن سينا 

 للتعليم اإللكتروني

محاضرة الكترونية 

وفق نظام 

google meet 

 مشارك 18/4/2020

اعداد وتنظيم الصفوف  12

االلكترونية لضمان اداء 

ية االختبارات االلكترون

 بصورة مثتالية

جامعة بغداد / 

مركز ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني 

محاضرة الكترونية 

 Zoomوفق نظام 

 مشارك 9/6/2020
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السفارات الرقمية  13

االفتراضية االسرائيلية 

الموجهة للعراق و دول 

المنطقة و خطرها على 

االمن القومي : قراءة 

 تحليلة

جامعة بغداد / 

مركز الدراسات 

تراتيجية و االس

 الدولية .

محاضرة الكترونية 

وفق نظام 

google meet 

 مشارك 27/3/2021

ظاهرة المخدرات في  14

العراق : بدايتها و 

 تطورها 

جامعة بغداد / 

مركز الدراسات 

االستراتيجية و 

 الدولية .

محاضرة الكترونية 

وفق نظام 

google meet 

 مشارك 28/4/2021

 االبتزاز االلكتروني : 15

 كيف تتجنب الوقوع فيه

جامعة بغداد / 

مركز الدراسات 

االستراتيجية و 

 الدولية .

محاضرة الكترونية 

وفق نظام 

google meet 

 مشارك 1/6/2021

تقييم االداء االلكتروني  16

 2020-2019للعام 

جامعة بغداد / كلية 

 العلوم السياسية

محاضرة الكترونية 

وفق نظام 

google meet 

 شاركم 23/8/2021

 

 المشاركة في ورش العمل خارج المؤسسة .:  وعشرون ةثماني

 عنوان ورشة العمل ت

 التقدير

الجهة  الراعية 

 للورشة

تاريخ  مكان انعقادها 

 انعقادها

محاضر 

اومشار

 ك
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جمعية االمل  سياسات صنع السالم 1

 العراقية

اقليم كردستان 

العراق / محافظة 

 اربيل

15-

شباط /19

2020 

 مشارك

2 Coronavirus , The Role 

 of NGOs and Attorney 

General in period of 

Coronavirus  Pandemic  

دور و فيروس كورونا ،  

المنظمات غير الحكومية والنائب 

العام في فترة جائحة فيروس 

 كورونا

جامعة البيان / 

بالتعاون مع 

الشبكة السويدية 

العراقية 

للدراسات /جامعة 

 الند السويد

شة دولية ور

افتراضية عبر 

 منصة

 google  meet 

29/6/ 

2020 

 مشارك

 

 

 

 

 المشاركة في دورات التعليم المستمر .:  وعشرون تسعة

 عنوان الدورة ت

 التقدير

 تاريخ انعقادها مكان انعقادها 

( 143دورة التاهيل التربوي ) 1

 يين للتدريس

التطوير والتعليم قاعة مركز 

 المستمر /جامعة بغداد

 22/6/2010من    

 22/7/2010لغاية  

 ( 117دورة اللغة العربية ) 2

  للتدريسيين
قاعة مركز التطوير والتعليم 

 المستمر /جامعة بغداد

 22/6/2010من    

 22/7/2010لغاية  

جودة المناهج و توصيفها  3

 ضمن المعايير العالمية 

 

 

قاعة التربية الرياضية/جامعة 

 بغداد

27/2-3/3/2011 

جامعة /قاعة كلية االعالم  دورة عن حقوق االنسان 4

 بغداد

7/3-10/3/2012 
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دورة تدريب اللجان  5

 االمتحانية 

قاعة مركز التطوير والتعليم 

 المستمر /جامعة بغداد

 26/4/2015من    

 28/4/2015لغاية  

 دورة الباحث العلمي  6

Google Scholar 
Research  Gate 

عليم قاعة مركز التطوير والت

 المستمر /جامعة بغداد

23  /8  /2016 

المجالت المسجلة في  7
Scopus  and Thomson 

Reuters   و كيفية تسجيل

 المجالت العراقية فيهما

قاعة مركز التطوير والتعليم 

 المستمر /جامعة بغداد

6/3/2017 

دورة سالمة اللغة العربية  8

 للتدريسيين
قاعة التعليم المستمر / كلية 

 وم السياسية / جامعة بغدادالعل

8/1/2018 

 + Googleاستخدام منصات  9

في التعليم و التواصل   
 االكاديمي 

قاعة مركز التطوير والتعليم 

 المستمر /جامعة بغداد

14/1/2019 

التعليم االلكتروني عبر  10
  Moodleبرنامج 

قاعة مركز التطوير والتعليم 

 المستمر /جامعة بغداد

28/1/2019 

كيفية الية نشر و تصميم  11

 البحث العلمي
قاعة مركز التطوير والتعليم 

 المستمر /جامعة بغداد

30/1/2019 

قاعة مركز التطوير والتعليم  دورة سالمة اللغة العربية  12

 المستمر /جامعة بغداد

24-28/3/2019 

 Googleالصفوف التعليمية  13
Classroom 

مركز ابن سينا للتعليم 

  االلكتروني

 جامعة بغداد

13-14/5/2019 
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االجراءات المبسطة في  14

االمتحان االلكتروني على 

 المنصة االلكترونية

وحدة التعليم المستمر / كلية 

 العلوم السياسية / جامعة بغداد

في  741امر التكليف /أ/

20/7/2020 

ا.م.د طارق  المحاضر:/

 عبد الحافظ عدنان

االجراءات المبسطة في  15 

ن االلكتروني على االمتحا

 المنصة االلكترونية

وحدة التعليم المستمر / كلية 

 العلوم السياسية / جامعة بغداد

في  1356امر التكليف /

18/11/2020 

ا.م.د طارق  المحاضر:/

 عبد الحافظ عدنان

 
 النظرية السياسية  16

دورة تطويرية لمدة عشرة 
 ايام

وحدة التعليم المستمر / كلية 

 ية / جامعة بغدادالعلوم السياس

في  125امر التكليف /

 : المحاضر/ 2/6/2021

ا.م.د طارق عبد الحافظ 

 عدنان

 
    

 . المشاركة في خدمة المجتمع:  ثالثون

 تاريخها المكان نوع المشاركة ت

في  احضور محاضرة سفير إندونيسي 1

 العراق  

قاعة الحرية /كلية العلوم 

 السياسية / جامعة بغداد

14/11/2018 

قاعة الحرية /كلية العلوم  حضور محاضرة جامعة الدفاع الوطني 2

 السياسية / جامعة بغداد

30/4/2019 

االجابة التحريرية عن عدد من االسئلة  3

المقدمة من قبل طالب الماجستير في كلية 

العلوم العسكرية  الرائد اتصاالت ) احمد 

 عبد الواهب (

كلية العلوم السياسية / جامعة 

 دادبغ

8/10/2019 

الجمعية العراقية للعلوم  مشاركة في نشاط علمي  4

 السياسية

16/5/2020 
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محاضرة توعوية القيت على نخبة من  5

 اساتذة و موظفي و طلبة الكلية .

قاعة الدكتور جهاد الحسني /كلية 

 العلوم السياسية / جامعة بغداد

14/2/2021 

المشاركة في محاضرة ) المقومات  6

ز ونية لبناء الدولة ( التي نضمها مركالقان

حمورابي للبحوث و الدراسات 

 االستراتيجية

مركز حمورابي للبحوث و 

 الدراسات االستراتيجية

31/5/2021 

المشاركة في حملة بعنوان ) غرز شجرة  7

في اروقة و حدائق كلية العلوم السياسية 

 جامعة بغداد ( /

كلية العلوم السياسية / جامعة 

 بغداد

24/5/2021 

القاء محاضرة على طلبة قسم الهندسة  8

 الكيمياوية في الجامعة التكنلوجية بعنوان

) نحو استراتيجية علمية لمكافحة 

 التطرف و االرهاب ( 

قسم الهندسة الكيمياوية / 

 الجامعة التكنلوجية

8/7/2021 

المشاركة بالبرنامج الحواري تحت  9

 معي ( عنوان ) الشباب و االنهيار المجت

عقدت الكترونياً في برنامج 

(meet ) 

باشراف المركز الدولي لالعالم و 

التنمية المستدامة التابع لمنظمة 

 الصداقة الدولية

24/9/2021 

 

 . الزيارات الميدانية:  ثالثونواحد و 

 تاريخها مكان الزيارة نوع الزيارة ت

طلبة المعهد العالي للتطوير االمني في  1

 يةوزارة الداخل

وزارة الداخلية / 

المعهد العالي للتطوير 

 االمني

15/12/2017 

متحف االستخبارات العسكرية العراقية  2

 لتوثيق جرائم داعش

مسرح المنصور في 

 ساحة االحتفاالت

21/2/2019 

زيارة ميدانية الى مشروع ميناء الفاو  3

 الكبير في محافظة البصرة

 16/12/2021 قضاء الفاو البصرة
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 التعليم العالي (  . كتب الشكر و التقدير ) داخل وزارة:   وثالثون اناثن

الجائزة  كتاب الشكر أو ت

 أو 

 تقديريةشهادة 

 

 التقدير

تاريخ منح  الجهة المانحة

 الشكر

 21/5/2008 كلية العلوم السياسيةعميد جامعة بغداد/  شكر و تقدير و مكافأة 1

يس الجامعة للشؤون مساعد رئجامعة بغداد/  شكر وتقدير 2

 العلمية 

11/9/2008 

 16/11/2008 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير و مكافأة 3

 22/7/2009 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  4

 4/7/2010 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  5

 28/11/2010 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية مكافأة شكر و تقدير و 6

 22/12/2010 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير و مكافأة 7

 30/12/2010 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  8

 9/6/2011 رئيس جامعة بغداد تثمين جهود 9

 28/9/2011 ر التعليم العالي و البحث العلمي وزي شكر وتقدير 10

 14/11/2011 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير و مكافأة 11

 22/12/2011 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  12

 27/1/2013 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  13

 25/2/2013 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية كر و تقدير و مكافأةش 14

 2/4/2013 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  15

 30/4/2013 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  16

 30/4/2013 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  17

 3/7/2013 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير و مكافأة 18

 10/10/2013 جامعة النهرين / عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  19

 17/12/2013 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  20

 31/12/2013 لية العلوم السياسيةجامعة بغداد/ عميد ك شكر و تقدير  21

 3/7/2014 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  22

 22/7/2014 جامعة النهرين / عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  23

 22/2/2015 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  24

 17/8/2015 داد/ عميد كلية العلوم السياسيةجامعة بغ شكر و تقدير  25

 15/10/2015 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  26

 3/2/2016 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  27
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 4/8/2016 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير و مكافأة 28

 23/10/2016 رئيس جامعة بغداد قديرشكر وت 29

 30/10/2016 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  30

جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة و  شكر على اهداء 31

 الخليج العربي

13/4/2017 

 9/7/2017 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  32

 12/9/2017 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية ر شكر و تقدي 33

 12/9/2017 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  34

 28/11/2017 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  35

جامعة كركوك / عميد كلية القانون و العلوم  شكر و تقدير  36

 السياسية

19/12/2017 

جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة و  شكر وتقدير 37

 الخليج العربي

21/12/2017 

 5/2/2018 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  38

جامعة الفلوجة / مساعد رئيس الجامعة  شكر على اهداء 39

 للشؤون العلمية

3/5/2018 

 ز الدراسات االستراتيجية وجامعة بغداد / مرك شكر وتقدير 40

 الدولية

6/5/2018 

 27/6/2018 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  41

 18/7/2018 جامعة بغداد/ عميد كلية االداب شكر و تقدير  42

 12/9/2018 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير و مكافأة 43

 29/11/2018 جامعة تكريت / عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير  44

 22/1/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر على اهداء 45

 22/1/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 46

 جامعة االنبار / عميد كلية القانون و العلوم شكر على اهداء 47

 السياسية

28/1/2019 

 27/2/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 48

 5/5/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 49

 18/6/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 50

 24/6/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 51

 24/6/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 52

 28/8/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 53

 18/9/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 54

 30/9/2019 جامعة بغداد/ عميد كلية االداب شكر و تقدير  55

 27/1/2020 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 56

 19/1/2020 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 57

 6/5/2020 وزير التعليم العالي و البحث العلمي شكر وتقدير 58
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 13/7/2020 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر وتقدير 59

 29/7/2020 جامعة بغداد رئيس شكر وتقدير 60

 11/8/2020 وزير التعليم العالي و البحث العلمي شكر وتقدير 61

 6/9/2020 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 62

 19/10/2020 جامعة بغداد/ عميد كلية االداب  شكر و تقدير 63

 2/11/2020 سيةجامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السيا شكر و تقدير 64

 1/2/2021 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 65

 1/3/2021 وزير التعليم العالي و البحث العلمي شكر وتقدير 66

 1/3/2021 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 67

 27/4/2021 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 68

 24/5/2021 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 69

 30/6/2021 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 70

 16/8/2021 وزير التعليم العالي و البحث العلمي شكر وتقدير 71

 18/8/2021 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 72

 31/8/2021 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية رشكر و تقدي 73

 9/11/2021 جامعة بغداد/ عميد كلية العلوم السياسية شكر و تقدير 74

مدير مركز دراسات البصرة و الخليج  العربي  شكر و تقدير 75

 جامعة البصرة  /

16/12/2021 

 

 عليم العالي (  .قدير ) خارج وزارة التتكتب الشكر و ال:   و ثالثون ثالثة

 كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 تقديريةشهادة 

 

 التقدير

 تاريخ منح الشكر الجهة المانحة

 23/1/2013 مؤسسة الشهداءرئاسة الوزراء/  شكر وتقدير 1

 22/10/2016 مركز البيان للدراسات و التخطيط و امتنان شكر  2

 3/10/2018 مكتب رئيس الوزراء العراقي  شكر وتقدير 3

 5/9/2019 مركز المعرفة للدراسات و االبحاث شكر و امتنان 4

عميد كلية الدفاع الوطني / جامعة  شكر وتقدير 5

 الدفاع للدراسات العسكرية

9/8/2020 
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 /عميد كلية اآلداب و العلوم االنسانية  شكر و تقدير 6

 جامعة الشرقية / سلطنة عمان

6-9-2020 

 20/11/2020 االفريقي -ز العراقيمدير المرك شكر و تقدير 7

 7/1/2021 رئيس جهاز مكافحة االرهاب شكر و تقدير 8

معاون العميد الدارة  اقسام ذي قار  شكر و تقدير 9

في كلية االمام الكاظم )ع( للعلوم 

 االسالمية الجامعة 

14/1/2021 

مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء  شكر و تقدير 10

 العراقي 

20/3/2021 

 10/4/2021 رئيس جهاز مكافحة االرهاب شكر و تقدير 11

رئيس الجمعية العراقية للعلوم  شكر و تقدير 12

 السياسية

18/4/2021 

رئيس الجمعية العراقية للعلوم  شكر و تقدير 13

 السياسية

6/5/2021 

مدير عام  دار الكتب و الوثائق /  شكر و تقدير 14

 وزارة الثقافة

23/6/2021 

معالي وزير الثقافة و السياحة و  و تقديرشكر  15

 االثار

5/7/2021 

 26/7/2021 رئيس جهاز مكافحة االرهاب شكر و تقدير 16

رئيس الجمعية العراقية للعلوم  شكر و تقدير 17

 السياسية

30/11/2021 

عميد كلية الدفاع الوطني / جامعة  شكر و تقدير 18

 الدفاع للدراسات العسكرية

2/12/2021 

 16/12/2021 مدير الشركة العامة لموانئ العراق شكر و تقدير 19

 

 دولية .العضوية في النقابات و الجمعيات المحلية و االقليمية و ال:  و ثالثون  اربعة
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طبيعة  سنة االنضمام صفة االنضمام أسم الجمعية ت

 الجمعية
عضو الهيئة  نقابة االكاديميين العراقيين 1

 العامة

 يةمحل 2017عام 

عضو الهيئة  الجمعية العراقية للعلوم السياسية 2

 العامة

 محلية 219نيسان عام 

مؤسسة الذكوات للثقافة و الفكر و  3

 الفنون

 محلية 2020ايلول  عضوية 

 

 

 

 . الجوائز و أوسمة االبداع :  ثالثون و   خمسة

طبيعة  ت

 الجائزة

 التاريخ السبب الجهة المانحة 

وسام  1

 االبداع

سة الذكوات للثقافة و مؤس

الفكر و الفنون ، برعاية 

 جامعة الشرقية ، سلطنة عمان

المشاركة ببحث في المؤتمر 

االنجازات  مؤتمر المعنون )

البحثية الحديثة في العلوم 

 ( االنسانية

17-

18/8/2020 

2     

 

 تصريحات ضمن تقارير صحفية  .:  و ثالثون   ستة

 التاريخ التي اعدت المقال الجهة عنوان المقال الجائزة ت

عاماً ، العراق يقصف اسرائيل رداً على  30قبل  1

 عاصفة الصحراء

طه مقابلة مع الصحفي 

العاني من موقع الجزيرة 

 نت

 

18/1/2021 
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 عاماً على اعالنه ، يوم اقر اول دستور عراقي 17 2

 بد الغزو االمريكي و هذه ابرز عيوبه

مقابلة مع الصحفي طه 

ن موقع الجزيرة العاني م

 نت

9/3/2021 

عاماً .. كيف بدا النظام الجمهوري  63تاسس قبل  3

 في العراق ؟ وما سر التمسك به

مقابلة مع الصحفي طه 

العاني من موقع الجزيرة 

 نت

14/7/2021 
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