
  

 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 اياد رشيد محمد االسم الثالثي:

 عراقي الجنسية:

 سامراء محل الوالدة:

 08/08/1970 تاريخ الوالدة:

 علوم سياسيه االختصاص العام:

 عالقات دوليه االختصاص الدقيق:

 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 متزوج الحالة الزوجية:

 dr.ayad1970@tu.edu.iq البريد اإللكتروني:

  

 الشهادات

 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة الدولة المانحة التقدير الشهادة ت

 06/29/2000  االعالم  جامعه بغداد  العراق  جيد  البكالوريوس  1 

 04/25/2004  علوم سياسية  الجامعه المستنصرية  العراق  جيد جدا    الماجستير  2 

 01/14/2014  علوم سياسية  جامعة النهرين  العراق  جيد جدا    الدكتوراه  3 

 اللقب العلمي 

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 01/23/2006  مدرس مساعد  1 

 01/23/2009   مدرس 2 

 11/27/2014 استاذ مساعد 3
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 الدروس التي يقوم بتدريسها

 الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات االولية ت

 مادة الدبلوماسية في عالم متغير  1 

 مادة الرأي العام  2 

 مادة حقوق االنسان 3

 مادة الحريات العامة والديمقراطية 4

 المنشورةالبحوث والمقاالت 

 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  04/16/2007  الحروب االهلية في افريقيا  1 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  05/21/2008  العولمة االقتصادية واثرها في الدول النامية  2 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  07/15/2010  في العالقات الدوليةميزان تعادل القوى   3 

 مجلة تكريت للعلوم السياسيه  12/01/2014  العولمة واثرها على سادة الدولة  4 

  

 الكتب المؤلفة والمترجمة

 نوعه )مؤلف/مترجم( التاريخ عنوان الكتاب ت

 مؤلف  10/19/2016  العربيالعولمة وانعكاستها الثقافية على الوطن   1 



  

 المؤتمرات العلمية

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 العراق/ اربيل  12/18/2014  المؤتمر العربي لمكافحة االرهاب والتطرف  1 

 العراق/ بغداد  11/08/2015  دور التعليم في التنشئة وبناء المجتمع ومناهضة االرهاب والطائفية  2 

  

 وورش العملالندوات 

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 العراق/ اربيل  09/19/2015  اضواء علمية على واقع العراق الراهن  1 

  

 التكريم والجوائز وكتب الشكر

نوع المنح  أسباب المنح تاريخه الجهة المانحة ت  

1 
كتاب شكر من السيد رئيس جامعة  

 تكريت
 02/16/2016 

مبذولة في لجهود انسانية  

 خدمة طالب الكلية
 كتاب شكر

2 
كتاب شكر من السيد رئيس جامعة  

 تكريت
 03/14/2016 

جهود استثنائية مبذولة في  

 انجاز االعمال المكلف بها
 كتاب شكر

3 
كتاب شكر من السيد وزير التعليم العالي  

 والبحث العلمي
 كتاب شكر يوم الجامعة  05/03/2016 

4 
السيد عميد العلوم كتاب شكر من  

 السياسية
 04/20/2016 

تثمينا للجهود االستثائية  

 المبذولة لخدمة الكلية
 كتاب شكر

 



  

 

 

 


