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         د.خميس دهام حميد :    ـم ـــــــــاالســ

  1964بغداد /: تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 6    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

     علوم سياسية /نظم سياسية :         صــالتـخـص

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد  تدريسي في:       ه ــــــالوظيف

   26/4/2015  - أستاذ دكتور      الدرجة العلمية :

    جامعة بغداد /   كلية العلوم السياسية :          عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 :        الهاتف النقال

 كتروني :البريد إالل

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة ة العلميةالدرج

 بكالوريوس

 

 1/7/1991 العلوم السياسية  بغداد 

 10/11/1996 = = الماجستير

 الدكتوراه

 

= = 15/9/2002 

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ولحد االن 1997 بغداد  العلوم السياسية  1

2    

3    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1997 جامعة بغداد  تدريسي وباحث  1

 1997/2003 كلية اللغات  = 2

 ولحد االن 2003 اسية /النظم السياسية العلوم السي = 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

  ً  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. رابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لحد االن2000 مرحلة ثالثه/االحزاب السياسية  النظم السياسية 1

 1997 مرحلة رابعة/القضية الفلسطينية  = 2

 مرحلة الماجستير/النظم االنتخابية = 3

 

 

2009-2010 

2010 -2011 

2011 -2012 

 / الماجستير ظام الدستوري لدولة القانونالن = 4

 السياسات العامة / الماجستير 

 النظم األنتخابية / الماجستير 

2009-2010 

2014  

2014  

 2005 مرحلة ثانية /نظم حكم وطن عربي = 5

 2004 مرحلة اولى /حقوق االنسان = 6

 2006 مرحلة ثانية /الحريات العامة = 7

 2017 حلة الماجستيرمر/النظم االنتخابية  8

 مرحلة ثالثه/االحزاب السياسية   9
 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

1 
 مؤسسات المجتمع المدني ودورها في بناء

 2008 النظم )أطروحة(الديمقراطية العراق انموذجأ 

2 
عد البرلمانية في النظام السياسي العراقي بالمعارضة 

 2013 النظم الواقع والمستقبل 2003عام 

 2013 النظم النظام السياسي في البحرين 3

4 
دور حزب العمال الكردستاني في تطور القضية 

 2013 - 1990الكردية في تركيا للمدة 
 2013 النظم

5 
لة : دراسة مقارنة بين دو العدالة األنتقالية

 وب أفريقيا والعراق جن
  2014 النظم 

 2017 النظم البيروقراطية في النظام السياسي الياباني 6

 2017 النظم دور الثقافة السياسية في المجتمع المريكي 7

8 
النظام السياسي االيراني  في عهد االصالحيين 

 روحاني 
 2017 النظم

9    

 

 

 ارك فيها.التي شالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  



 

 

 

 

 

 

 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشاركة  العراق  3مشكالت الوحدة الوطنيية في ع  1

 = مصر 22/7/2009 مؤتمر في جامعة الدول العربية  2

 = الكويت 19/12/2006 مؤتمر وزارة االوقاف والشؤون الدينية  3

 = اليونان 23/7/2008 وسطاألمن في الشرق اال 4

 = اليونان 2008 /16/12 األمن في الشرق االوسط  5

 =  تكريتالعراق/ 2010/    /      مؤتمر كلية العلوم السياسية /جامعة تكريت  6

 = العراق/السليمانية  2012/     /       سليمانية مؤتمر كلية العلوم /جامعة ال 7

 = العراق/السليمانية  2013/     /       السليمانية مؤتمر كلية العلوم /جامعة  8

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  4/2009مؤتمر الكلية السنوي/ 

 4/2010مؤتمر الكلية السنوي /

 

 

  4/2011مؤتمر الكلية السنوي /

  4/2012مؤتمر الكلية السنوي/

  4/2013مؤتمر الكلية السنوي/

 

 ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير 

 .التعليم 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

  2003 مجلة العلوم األجتماعية  المؤسسة الدينية ودورها على النظام السياسي الصهيوني  1

  2004 مجلة العلوم األجتماعية  لقرار السياسي األسرائيلي دور المؤسسة العسكرية في صنع ا 2

  2004 مجلة العلوم األجتماعية  العولمة ومخاطر هيمنة القطب الواحد على الوطن العربي /مشترك  3



 

 

 

 

 

 

 

مجلة كلية العلوم  مفهوم فقه السلطة : دراسة في النظرية العربية األسالمية  4

 األسالمية 

1999 

  2005 مجلة العلوم األجتماعية  دراسة في النظريات السياسية مفهوم التخلف : 5

 الحقوق والحريات السياسية : دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية 6

 والشريعة األسالمية 

 

 

 

 األسالمية 

مجلة كلية العلوم 

 السياسية /جامعة بغداد 

2006  

اثيق ة بين المودراسة مقارن –حق المشاركة السياسية في العالم الثالث  7

 الدولية والقوانين الوطنية 

مجلة العلوم السياسية 

 جامعة النهرين /

2006 

مؤتمرات المصالحة الصومالية وعوامل ظهور المحاكم األسالمية /  8

 دراسات سياسية 

  2011 بيت الحكمة 

مجلة مداد األداب /  الحزب األسالمي العراقي :دراسة في األفكار والمواقف  9

األداب /الجامعة  كلية

 العراقية 

2013  

مجلة مداد األداب /  التحديث واإلصالح السياسي في الوطن العربي  10

كلية األداب /الجامعة 

 العراقية 

2012  

منظمات المجتمع  دور العشائر في المصالحة الوطنية  11

 المدني /بغداد 

2009  

مؤتمر كلية العلوم   2003 عام اإلصالح في النظام السياسي العراقي بعد 12

السياسية / جامعة 

 السليمانية 

2013  

دار الجنان / عمان  النظام السياسي ومشكالت الوحدة الوطنية  في دولة جنوب أفريقيا  13

 األردن 

2010  

م الصومال ومشكالت الوحدة الوطنية من الممالك القبلية الى المحاك 14

 األسالمية 

دار الجنان / عمان 

 األردن 

2011 

ن ودوره في القضية الكردية في تركيا م pkkحزب العمال الكردستاني  15

1991-2013  

مجلة العلوم السياسية 

 الجامعة المستنصرية /

2013  

  2014 مجلة العلوم السياسية  ية العراق ودورها في ترسيخ الديمقراط -المعارضة في إقليم كردستان  16

 2016 مركز الدراسات الدولية ولة جنوب افرقيا العدالة االمنتقالية في  د 17

مجلة كلية العلوم   2003العدالة االنتقالية في العراق  بعد  18

السياسية /الجامعة 

 النستنصرية

2016 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

    عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية   



 

 

 

 

 

 

 

  وق االنسان في العراق ==العربية ==/عضوجمعية حق  

  عضو اللجنة العلمية في فرع النظم  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

   كتاب شكر /من السيد وزير التعليم العالي  1

   كتاب شكر/من السيد وزير التعليم العالي  2

   كتاب شكر/ من السيد رئيس جامعة تكريت  3

   كتاب شكر/ من السيد رئيس جامعة السليمانية  4

   كتاب شكر /من السيد رئيس جامعة بغداد  5

    2013كتاب شكر من السيد وزير التعليم العالي / 6

   2013كتاب شكر من السيد رئيس جامعة السليمانية  7

 2017 وزارة التخطيط يد وزير التخطيطكتاب شكر  وتقدير  من الس 8

    

    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر : 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2010 جنوب افريقيا  ةالنظام السياسي ومشكالت الوحدة الوطنية في دول 1

الصومال ومشكالت الوحدة الوطنية من الممالك القبلية الى المحاكم  2

 األسالمية 

2011 

     2017 راق العدالة االنتقالية دراسة مقارنة بين دولة جنوب  افرقيا وةالع 3

4   

5   

6   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 األنكليزية  

              

             

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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