
 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 زياد خلف عبدهللا االسم الثالثي:

 عراقي الجنسية:

 العلم -صالح الدين  -العراق  محل الوالدة:

 04/15/1976 تاريخ الوالدة:

 العلوم السياسية االختصاص العام:

 الدراسات الدولية االختصاص الدقيق:

 اللقب العلمي: مدرس

 متزوج الحالة الزوجية:

   edu.iqzeyad.khalaf@tu. البريد اإللكتروني:

 الشهادات

 التقدير الشهادة ت
الدولة 

 المانحة

الجامعة 

 المانحة
 تأريخها االختصاص

 تكريت  العراق  جيد  البكالوريوس  1 
بكالوريوس تربية جغرافية +  

 بكالوريوس علوم سياسية
 07/01/1999 

 06/22/2005  العلوم السياسية  المستنصرية  العراق  جيد جدا    الماجستير  2 

 اللقب العلمي

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 01/26/2006  مدرس مساعد  1 

 01/10/2012   مدرس 2 

 الدروس التي يقوم بتدريسها

 االوليةالدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات  ت

 حقوق االنسان  1 

 

mailto:zeyad.khalaf@tu.edu.iq


 االوليةالدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات  ت

 الديمقراطية  2 

 المقدمة الى العلوم السياسية في اللغة االنكليزية 3

 الحكومات المحلية 4

 االحزاب السياسية 5

 النظام السياسي في تركيا وايران 6

 البحوث والمقاالت المنشورة

 الرابط مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 1 
بحث بعنوان : تطور الدبلوماسية ...  

 دراسة تحليلية
 10/01/2007 

مجلة جامعة تكريت  

 للعلوم االنسانية
www.iasj.net 

 2 

بحث بعنوان : وسيلة الحرب في  

السياسة الخارجية االمريكية .. دراسة 

 تحليلية

 03/15/2009 
معة تكريت مجلة جا 

 للعلوم القانونية
www.iasaj.net 

 3 

بحث بعنوان : دور وزارتي الخارجية  

والدفاع في تنفيذ السياسة الخارجية 

 االمريكية

 10/04/2010 
مجلة جامعة تكريت  

 للعلوم االنسانية
www.iasaj.net 

 4 

بحث بعنوان : االقلية المسلمة في  

بريطانيا وموقفها من حرب احتالل 

 العراق

 04/11/2012 

مجلة جامعة تكريت  

للعلوم القانونية 

 والسياسية

www.iasaj.net 

 09/29/2015 مقال بعنوان : داعش وخديعة الثورة 5

المركز الديمقراطي 

العربي للدراسات 

االقتصادية والسياسية 

 واالستراتيجية

democraticac.

de 

6 
مقال بعنوان : االحزاب السياسية في 

 الى الفوضوية العراق من الدكتاتورية
10/03/2015 

المركز الديمقراطي 

العربي للدراسات 

democraticac.

de/?p=30012 
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 الرابط مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

االقتصادية والسياسية 

 واالستراتيجية

7 
الظلم من اسباب انتشار داعش في 

 العراق
12/08/2015 

المركز الديمقراطي 

لدراسات العربي ل

االقتصادية والسياسية 

 واالستراتيجية

democraticac.

de 

8 
مقال بعنوان : منظومة الكهرباء العراقية 

 خلف قضبان السياسة
01/08/2016 

المركز الديمقراطي 

العربي للدراسات 

االقتصادية والسياسية 

 واالستراتيجية

democraticac.

de 

9 
مقال بعنوان : الدكتاتورية الدستورية 

 الحل االمثل للنظام السياسي في العراق
04/03/2016 

المركز الديمقراطي 

العربي للدراسات 

االقتصادية والسياسية 

 واالستراتيجية

democraticac.

de 

10 
مقال بعنوان : الثورة السورية ونهاية 

 ثورات الربيع العربي
 موقع ساسة بوست 04/04/2016

www.saspost.

com 

11 
مقال بعنوان : معركة ام الربيعين 

 وتوافق الفرقاء السياسيين
10/29/2016 

المركز الديمقراطي 

العربي للدراسات 

االقتصادية والسياسية 

 واالستراتيجية

democraticac.

de 

 المؤتمرات العلمية

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 N/A  11/07/2012  المستقبلالعراق الحاضر وآفاق   1 

 التكريم والجوائز وكتب الشكر

نوع المنح  أسباب المنح تاريخه الجهة المانحة ت  
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نوع المنح  أسباب المنح تاريخه الجهة المانحة ت  

 كتاب شكر الجهود المتميزة في قسم العلوم السياسية  07/28/2010  7/15/11387  1

2  7/15/196  12/30/2013 
الجهود المتميزة وااللتزام بتنفيذ االعمال  

 اليناالموكلة 
 كتاب شكر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


