
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

     العبيدي عمر جمعة عمران:       ـم ـــــــــاالســ

 1972      : تاريخ الميـالد 

 متزوج      الحالة الزوجية :

 مسلم       :   الديـــــــــــانة

 علوم سياسية:   العام   صــالتـخـص

 نظم سياسية : الدقيق   صــالتـخـص

 دكتور اعدمسذ أستا      الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية    :     عنوان العمل

 :      الهاتف النقال

  : كترونياإللالبريد 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1995 العلوم السياسية بغداد

 2003 العلوم السياسية بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2011 العلوم السياسية بغداد

 أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ي .علمثانياً : التدرج ال 

 

 ي ثالثا: التدرج الوظيف 

 

 قمت بتدريسها. التي: المقررات الدراسية رابعا 

 أ: الدراسات االولية 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 -2005 السياسية والدستورية المقارنة ةنظمألا النظم السياسية 1

 2007 – 2006  اإلنسانحقوق  النظم السياسية 2

  - 2007 م الثالثالمشكالت السياسية في العال النظم السياسية 3

 

 ة سنال الجهة الوظيفة ت

  2005 كلية العلوم السياسية مدرس مساعد 1

  2011 كلية العلوم السياسية مدرس دكتور 2

 2014 كلية العلوم السياسية استاذ مساعد دكتور 

 الفترة  جهةال الوظيفة ت

 2011 -2010 كلية العلوم السياسية مدير شعبة المكتبة 1

 2012 -2011 كلية العلوم السياسية مقرر فرع النظم السياسية 2

 2014 - 2012 كلية العلوم السياسية رئيس فرع النظم السياسية 3

 2015 - 2014 كلية العلوم السياسية امين مجلس كلية 4



 

 

 

 

 

 

 

 ب: الدراسات العليا 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

بناء الشرعية في النظم السياسية العربية /  النظم السياسية 1

 ماجستير

2012 – 2013   

بناء الشرعية في النظم السياسية العربية /  النظم السياسية 2

 ماجستير

2014-2015 

 2016-2015 يرلنظم السياسية العربية     / ماجستمستقبل ا النظم السياسية 3

بناء السلم االهلي في الدول العاجزة    /  النظم السياسية 

 الدكتوراه

2016- 2017 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامسا 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2013 النظم السياسية السلم األهلي في العراق  1

 2014 النظم السياسية حزب الحرية والعدالة المصري البرنامج واألهداف والمواقف 2

 2014 النظم السياسية 2003التنمية السياسية في العراق بعد عام  3

 لعراقادراسة مقارنة بين الرقابة المركزية على الوحدات المحلية  5

 ومصر

 2016 النظم السياسية

 2016 النظم السياسية وذجالية تعاقب السلطة في دول الخليج العربي السعودية انماشكا 6

ة تداخل االختصاصات بين الحكومة االتحادية والحكومة المحلي 7

 م2003بعد عام   في العراق

 2017 النظم السياسية

 

 

  ً   التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

 متعددة 

 و شهادات التقدير. الجوائز ر ، كتب الشك: ابعسا 



 

 

 

 

 

 

 

 متعددة 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: اثامن 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 العولمة والتحول الديمقراطي في الوطن العربي 1

 2013 العربية في المنطقة لية البنية السياسية للنظم الجمهوريةااشك 2

 2010 موعة مؤلفين(أشكاليات التحول الديمقراطي في العراق )مج 3

 2013 )تحرير( في العراقوالثقافة الوطنية التعايش سبل تعزيز  4

 

 

 . ث: البحوتاسعا 

 مكان النشر البحثأسم  ت

حولية المنتدى الثقافي للدراسات  النخبة وبناء الدولة الديمقراطية في العراق  1

 األنسانية 
التجربة التعددية السياسية في دول المشرق العربي )اسس  2

 الممارسة( وحدود

 جامعة بغداد /مجلة العلوم السياسية 

 قضايا سياسية/ جامعة النهرينمجلة  ة عربيأثر النزاعات الداخلية على مستقبل الدولة في المنطقة ال 3

رة تحديات الوظيفة االمنية للدولة في ظل التحوالت السياسية المعاص 4

 )العراق انموذجاً(
مركز  /دراسات دوليةمجلة 

 واالستراتيجية الدراسات السياسية

م فاهياستراتيجية بناء السلم االهلي في الدولة العاجزة )دراسة في الم 5

 اإلشكاليات والخيارات(
 

 مجلة قضايا سياسية/ جامعة النهرين

عدد خاص كلية االعالم/ الجامعة  اهمية االعالم في بناء السلم االهلي )الواقع والطموح( 6

 ةالعراقي
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