
 
  

 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 حارث قحطان عبدهللا االسم الثالثي:

 عراقية الجنسية:

 بغداد محل الوالدة:

 11/13/1971 تاريخ الوالدة:

 العلوم السياسية االختصاص العام:

 الدولية الدراسات االختصاص الدقيق:

 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 متزوج الحالة الزوجية:

 harith_qahtan@tu.edu.iq البريد اإللكتروني:

 الشهادات

 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة الدولة المانحة التقدير الشهادة ت

 07/10/1999  العلوم السياسية  بغداد  العراق  جيد  البكالوريوس  1 

 03/02/2003  الدراسات الدولية  بغداد  العراق  جيد  الماجستير  2 

 امتياز الدكتوراه  3 
جمهورية  

 مصر العربية

معهد البحوث  

 والدراسات العربية
 07/23/1936  داسات سياسية 

 اللقب العلمي  

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 03/01/2006  مدرس مساعد  1 

 03/01/2009   مدرس 2 

 12/14/2014 استاذ مساعد 3
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 الدروس التي يقوم بتدريسها

 الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات العليا الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات االولية ت

 التحديات العالمية والسياسة الدولية حقوق وحريات  1 

  لدراسة القانونمدخل   2 

  تاريخ العالقات الدولية 3

   الوسيط في التنظيم الدولي 4

 البحوث والمقاالت المنشورة

 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 1 
موقف الغرب من االسالم وحركاته دراسة  

 النموذج االمريكي
 10/13/2006 

/جامعة مجلة التربية للعلوم االنسانية  

 تكريت

 2 
ظاهرة الحروب األهلية في افريقيا نموذج دار  

 فور
 03/01/2008 

مجلة التربية للعلوم االنسانية /جامعة  

 تكريت

 3 
النشاط التبشيري في العالم االسالمي مابعد  

 الحرب الباردة
 10/11/2008 

مجلة التربية للعلوم االنسانية /جامعة  

 تكريت

 4 
االمريكية في الشرق االوسط مابعد االستراتيجية  

 سبتمبر11
 مجلة تكريت القانونية والسياسية  07/17/2010 

5 

التحوالت االستراتيجية الصينية من اإلقليمية الى 

العالمية واهمية المنطقة العربية في منظومة 

 المصالح الصينية

10/01/2013 
مجلة مركز الدراسات الصينية المصرية 

 /جامعة حلوان

 01/02/2014 التنافس االيراني الروسي في بحر قزوين 6
مجلة الفراهيدي كلية االداب /جامعة 

 تكريت



 
  

 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

7 
العالقات الهندية اإلسرائيلية وأثرها على االمن 

 العربي
 مجلة تكريت القانونية 06/06/2014

8 
التنافس الدولي على النفط والغاز الطبيعي وأثره 

 في العالقات الدولية
 مجلة تكريت للعلوم السياسية 10/01/2014

9 
أهمية المناطق االقتصادية الحدودية في الحد من 

 مشاكل الحدود بين الدول
12/13/2014 

مجلة وجدة للدراسات االجتماعية 

 /المغرب

10 
كيفية الحد من مشاهد العنف في سلوكيات الطفل 

 العربي
10/10/2015 

عدد خاص بوزارة الثقافة والفنون 

 القطرية

11 
العنف السياسي وتأثيره في تنمية المجتمعات 

 العربية
 المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية 11/09/2015

12 
االنفالت االمني عبر الحدود وتأثيره في العالقات 

 الدولية
 الموتمر العربي التركي الخامس /انقرة 12/18/2015

 الكتب المؤلفة والمترجمة

 )مؤلف/مترجم(نوعه  التاريخ عنوان الكتاب ت

 مؤلف  03/08/2014  التنافس الصيني الياباني في جنوب شرق اسيا  1 

 المؤتمرات العلمية

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 1 
العالقات الصينية العربية في القرن الواحد  

 والعشرين
 03/17/2013 

مركز دراسات الصينية المصرية /كلية العلوم  

 حلوان /جمهورية مصر العربيةالسياسية /جامعة 

 جامعة جيهان /أربيل  04/21/2014  الموتمر الثاني لجامعةجيهان  2 



 
  

 

 


