
 

 

 

 

 

 

 

 ةالسيره الذاتي
 

 

 

 

 مـــيــمــيالـــتــ خــــلـــفر ـــــزهـــــــين مـــــســـح        :   ـمـــــــــاالســ

  1983 : تاريخ الميـالد 

  متزوج الحالة الزوجية :

 واحد  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

 يةعلوم سياسية/ دراسات دول:       صــالتـخـص

 تدريسي:        ةالوظيف

 دكتورمدرس    الدرجة العلمية :

 الجادرية/ جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية :     عنوان العمل

 يوجد الالعمل   :      هاتف

   الهاتف النقال

  :  كترونياإللالبريد 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 .: المؤهالت العلمية   أوالا  

الدرجة 
 العلمية

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة

 بكالوريوس

 

 2005 العلوم السياسية بغداد

 2008 العلوم السياسية بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2013 جامعة فارونيش الحكومية  االتحادية روسيا

ا : التدرج الوظيفي .   ثانيا

ا : التدريس الجامعي .   ثالثا

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 ولحد االن 2008منذ  بغداد العلوم السياسية 1

ا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.   رابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2008 عالقات دوليةال لدراسات الدوليةا 1

 2014 باللغة االنكليزية م السياسةلمقدمة في ع  الفكر السياسي 2

 2014 ةدراسة في المنظمات الدولية باللغة االنكليزي الدراسات الدولية 3

 2015 ةدراسة في المنظمات الدولية باللغة االنكليزي الدراسات الدولية 4

 2016 ةدراسة في المنظمات الدولية باللغة االنكليزي الدراسات الدولية 5

 2017-2016 مبادئ العالقات الدولية الدراسات الدولية  6

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  2008منذ  / جامعة بغداد العلوم السياسية مدرس مساعد 1

  2014منذ  امعة بغدادالعلوم السياسية / ج مدرس دكتور  2



 

 

 

 

 

 

 

ا:    . التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

دور عمليات صنع السالم الدولية  1

يين بعد في حفظ السلم واالمن الدول

 1990عام 

 

 2016 الدراسات الدولية

  

ا:    التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

جامعة بغداد / كلية  2008 المؤتمر العلمي السنوي 1

 العلوم السياسية

 حضور

سبتمبر  18 – 11 المؤتمر الدولي العلمي 2

2011 

روسيا االتحادية / 

 مدينة كورسك

 مشاركة

روسيا االتحادية /  2011اكتوبر  11 المؤتمر الدولي العلمي 3

 مدينة كورسك

 مشاركة

روسيا االتحادية /  2011 المؤتمر الدولي العلمي  4

 مدينة فارونيش

 مشاركة

سيسكوي را -مؤتمر فسي  5

 العلمي

االتحادية / روسيا  2011ديسمبر  30

 مدينة ريازان

 مشاركة

سيسكوي را -مؤتمر فسي  6

 العلمي

روسيا االتحادية /  2012

 مدينة كراسنايارسك

 مشاركة

ندوة فرع الدراسات  7

 الدولية

جامعة بغداد / كلية  2014

 العلوم السياسية

 مشاركة

ندوة فرع الدراسات  8

 الدولية

جامعة بغداد / كلية  2015

 العلوم السياسية

 مشاركة

جامعة بغداد / كلية  2015 المؤتمر العلمي السنوي 9

 العلوم السياسية

 مشاركة



 

 

 

 

 

 

 

ندوة فرع الدراسات  10

 الدولية

جامعة بغداد / كلية  2016

 العلوم السياسية

 مشاركة

 حضور الجامعة المستنصرية 2016 ندوة كلية العلوم السياسية 11

ندوة فرع الدراسات  12

 الدولية

بغداد / كلية جامعة  2017

 العلوم السياسية

 مشاركة

ندوة فرع الدراسات  13

 الدولية

جامعة بغداد / كلية  2017

 العلوم السياسية

 مشاركة

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

اعداد وترجمة دليل رسائل واطاريح كلية العلوم 

 2009السياسية / جامعة بغداد في العام 

----------- 

أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

   االستراتيجية االمريكية تجاه الشرق االوسط  1

 ) تحليل مستقبلي (

روسيا االتحادية / جامعة فارونيش 

 الحكومية

2011 

ايران ودول الخليج  العالقات المتبادلة بين 2

( : بين التعاون  2000 – 1979الفارسي ) 

 والصراع

 2011 روسيا االتحادية / جامعة كازان

االحتالل االمريكي للعراق وتداعياته  3

 االقليمية 

روسيا االتحادية / جامعة سمارا 

 الحكومية

2012 

االستراتيجية االميركية في ادارة الصراع  4

 وة الناعمةبين القوة الصلبة والق

 2015 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية

 2016 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية  الدور االقليمي العراقي المنتظر 5



 

 

 

 

 

 

 

طبيقات الدبلوماسية صراع القوة واالخالق في ت 6

 الوقائية

 ) البحث منشور باللغة االنكليزية (

International academic 

journal of social science - 

India  

  

2016 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

     الجمعية العراقية للعلوم السياسية 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراا:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2009 يةعميد كلية العلوم السياس وتقدير شكر 1

 2013 وزير التعليم العالي شكر وتقدير 2

 2014 عميد كلية العلوم السياسية شكر وتقدير 3

 2014 عميد كلية العلوم السياسية شكر وتقدير 4

 2015 عميد كلية العلوم السياسية شكر وتقدير 5

 2015 عميد كلية العلوم السياسية شكر وتقدير 6

 2017 م السياسيةعميد كلية العلو شكر وتقدير 7

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 ------------------ --------- 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

        ةـليزيــــــاالنكاللغة       

       روسيةـــــغة الــــالل     

  


	التـخـصــص    :   علوم سياسية/ دراسات دولية
	الوظيفة     :   تدريسي
	الدرجة العلمية :   مدرس دكتور
	الهاتف النقال

