
 

 

 

 

 

 

 
 السيره الذاتيه

 
 
 
 

 صالح مهدي يسرى :       ـم ـــــــــاالســ

  1979 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

 ثالثة     دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 سياسية  علوم:             صــالتـخـص

 تدريسية      :       ه ــــــالوظيف

 دكتور مدرس        مية :الدرجة العل

      جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية :           عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

   الهاتف النقال

 كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 
 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2000 السياسية  العلوم النهرين

 2003 السياسية  العلوم النهرين الماجستير

 الدكتوراه
 

 2008 السياسية  العلوم النهرين

    أخرى

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 
 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2010ـ  2009 جامعة بغداد يةكلية العلوم االسالم 1

 ولحد االن 2010 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 2

3    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 كلية العلوم االسالمية  اللغة العربية ـ 1

 

 

 2010ـ  2009 الحريات العامة

/كلية العلوم  الدراسات الدولية 2

 السياسية

 2014ــ2010 تأريخ العالقات الدولية

 2015 السياسة الخارجية الدراسات الدولية /كلية العلوم 3

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2008ـ 2006 لية العلوم السياسيةك مساعد مدرس 1

 2008 العلوم السياسية يةلك مدرس 2

 2014 كلية العلوم السياسية استاذ مساعد دكتور 3

 2015ــ2014 كلية العلوم السياسية معاون العميد لشؤؤن الطلبة 4

 2016 كلية العلوم السياسية رئيسة لجنة االرشاد التربوي 5

    

    



 

 

 

 

 

 

 
 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً: 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2014 دراسات دولية صنع السالم العالمي)ماجستير( 1

المتغير االقتصادي في العالقات  2

 الروسية االمريكية

 2015 دراسات دولية

السياسة الخارجية السعودية تجاه  3

 2011المنطقة العربية من عام 

 2016 دراسات دولية

 2016 دراسات دولية االرهاب الرقمي واالمن القومي 4

    

    

    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

العراق والعرب الرأي المتبادل  1

 والمصير المشترك

 بحث فندق المنصور ميليا 2008

حاضر ومستقبل تدريس العلوم  2

 السياسية في العراق

كلية العلوم السياسية  2009

 جامعة بغداد 

 بحث

تقبل العراق السياسي بعد انتخابات مس 3

2010 

 كلية العلوم السياسية  2010

 جامعة بغداد

 بحث

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 
 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو اللجنة االمتحانية للمرحلة االولى 

 2008ـ  2007

 

 

 2008عضو اللجنة االمتحانية للمرحلة الثانية 

 2009ـ 

 

نة االمتحانية للمرحلة االولى عضو اللج

 2010ـ  2009

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2008 مجلة الباحث تقييم السياسة االمريكية في العراق 1

  مجلة الباحث االصالح الديمقراطي في الشرق االوسط 2

مجلة كلية العلوم   اثر مشكالت البئة في االمن الدولي 3

 السياسية جامعة ديالى

21014 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2009 كلية العلوم السياسية ركتاب شك 1

 2010 كلية العلوم السياسية كتاب شكر 2

 2011 وزارة التعليم  كتاب شكر 3

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 
 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 السياسة الخارجية السعودية والمنطقة العربية منذ انتهاء الحرب الباردة 1

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       اللغة العربية        

              

  


	التـخـصــص    :         علوم سياسية
	الوظيفــــــه     :         تدريسية
	الدرجة العلمية :        مدرس دكتور
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