
 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 ثائر نجرس هزاع االسم الثالثي:

 العراقية الجنسية:

 تكريت محل الوالدة:

 07/01/1960 تاريخ الوالدة:

 العلوم السياسية االختصاص العام:

 الفكر السياسي االختصاص الدقيق:

 اللقب العلمي: مدرس

 متزوج الحالة الزوجية:

 thair.nj@tu.edu.iq البريد اإللكتروني:

  

 الشهادات

 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة الدولة المانحة التقدير الشهادة ت

 06/30/1983  العلوم السياسية  بغداد  العراق  جيد جدا    البكالوريوس  1 

 بغداد  العراق  جيد  الماجستير  2 
العلوم السياسية/الفكر  

 السياسي
 09/07/1987 

 بغداد  العراق  جيد  الدكتوراه  3 
العلوم السياسية/الفكر  

 السياسي
 02/22/2000 

  

 اللقب العلمي

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 10/07/1987  مدرس مساعد  1 

 09/27/2004   مدرس 2 

  

mailto:thair.nj@tu.edu.iq


 الدروس التي يقوم بتدريسها

 ت
الدروس التي يقوم بتدريسها في 

 الدراسات االولية
 الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات العليا

 العنف السياسي الدولي  الفكر السياسي العربي االسالمي  1 

  الفكر السياسي االسالمي المعاصر  2 

 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا

 2016 – 2014ايسر عويد محمد مطلك )الديمقراطية في المفهومين الغربي واالسالمي( -1

  2016يثرب خطاب منديل )العولمة في الفكر السياسي االمريكي المعاصر( -2

  2016انمار محمود خلف )الدين والدولة في تركيا )رجب طيب اردوغان انموذجا ( -3

 البحوث والمقاالت المنشورة

 مكان النشر تأريخ النشر والمقاالت المنشورة البحوث ت

 1 
مرتكزات الديمقراطية في الفكر السياسي الغربي وموقف  

 الفكر السياسي االسالمي منها
 مجلة تكريت للعلوم السياسية  06/01/2016 

 المؤتمرات العلمية 

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 1 
الدراسات التركية/جامعة المؤتمر العلمي االول لمركز  

 الموصل
 محافظة نينوى/جامعة الموصل  05/31/1989 

 كلية القانون/جامعة تكريت  03/11/2009  المؤتمر العلمي االول لكلية القانون/جامعة تكريت  2 

 3 
المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم السياسية/جامعة  

 تكريت
 السياسية/جامعة تكريتكلية العلوم   11/16/2011 

 

 



 الندوات وورش العمل 

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 04/13/2011  ثورات الربيع العربي الواقع وآفاق المستقبل  1 
كلية العلوم السياسية/جامعة  

 تكريت

 03/07/2012  الحوار ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية في العراق   2
السياسية/جامعة كلية العلوم  

 تكريت

 05/21/2015  العنف الموجه ضد المرأة   3
كلية العلوم السياسية/جامعة  

 تكريت في الموقع البديل/كركوك

 التكريم والجوائز وكتب الشكر

نوع المنح  أسباب المنح تاريخه الجهة المانحة ت  

1 
كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  

 القانون/جامعة تكريت
 06/29/2008 

انجاز المهام المكلف بها في  

 وحدة البحوث
 كتاب شكر

2 
كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  

 القانون/جامعة تكريت
 10/11/2010 

انجاز المهام المكلف بها في  

 الكلية
 كتاب شكر

3 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة  

 تكريت
 08/10/2011 

في اللجنة  تثمين الجهود المبذولة 

 االمتحانية
 كتاب شكر

4 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة  

 تكريت
 كتاب شكر تقديرا للجهود المتميزة في الكلية  12/13/2012 

5 
كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم 

 السياسية/جامعة تكريت
01/21/2014 

الجهود المبذولة في اتالف الدفاتر 

 االمتحانية
 كتاب شكر

6 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة 

 تكريت
02/02/2015 

الجهود المتميزة النجاح 

 االمتحانات التكميلية
 كتاب شكر

7 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة 

 تكريت
02/02/2015 

الجهود المتميزة النجاح 

 االمتحانات الدور االول
 كتاب شكر

 



 

 

 


