
 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 حازم صباح احميد االسم الثالثي:

 عراقية الجنسية:

 بغداد/الكاظمية محل الوالدة:

 10/14/1972 تاريخ الوالدة:

 علوم سياسية االختصاص العام:

 نظم سياسية وسياسات عامة االختصاص الدقيق:

 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 متزوج الحالة الزوجية:

   dr.hazim72@tu.edu.iq البريد اإللكتروني:

  

 الشهادات

 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة الدولة المانحة التقدير الشهادة ت

 08/13/1998  علوم سياسية  بغداد  العراق  جيد  البكالوريوس  1 

 بغداد  العراق  جيد جدا    الماجستير  2 
العلوم السياسية/النظم  

 السياسية
 08/10/2005 

 النهرين  العراق  جيد جدا    الدكتوراه  3 
علوم سياسية/نظم سياسية  

 وسياسات عامة
 09/06/2010 

 اللقب العلمي

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 02/02/2006  مدرس مساعد  1 

 07/25/2010   مدرس 2 

 02/24/2014 مساعداستاذ  3
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 الدروس التي يقوم بتدريسها

  

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

 التجربة الدستورية وتحديات الدولة الوطنية في العراق  المشكالت السياسية في دول العالم الثالث  1 

 الشرعية والمشروعية  الرأي العام  2 

  انظمة الحكم في البلدان العربية 3

   حقوق االنسان 4

   الديمقراطية 5

   القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة 6

   

 البحوث والمقاالت المنشورة

 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 1 
الفساد دور وسائل االعالم في مكافحة  

 في العراق
 مجلة النزاهة/هيئة النزاهة في العراق  06/03/2009 

 2 
دور المصالحة الوطنية في تعزيز  

 2003التعايش السلمي في العراق بعد 
 12/06/2011 

كتاب صادر عن اعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني  

 لكلية العلوم السياسية واالجتماعية جامعة السليمانية

 3 

اختصاصات وسلطات االقاليم  

والمحافظات وعالقاتها بالحكومة 

 2005االتحادية حسب دستور 

 07/11/2012 
كتاب صادر عن اعمال المؤتمر العلمي السنوي الثالث  

 لكلية العلوم السياسية جامعة السليمانية

 4 
االنتخابات العراقية واشكالية تطبيق  

 قانون سانت ليغو االنتخابي
 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية  06/19/2013 

   



 الكتب المؤلفة والمترجمة

 نوعه )مؤلف/مترجم( التاريخ عنوان الكتاب ت

 مؤلف  06/13/2012  االصالحات الدستورية في الدول العربية  1 

  

 المؤتمرات العلمية

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 الجامعة المستنصرية  10/24/2010  العلوم السياسيةمؤتمر كلية   1 

 جامعة السليمانية  04/04/2011  مؤتمر كلية العلوم السياسية  2 

 جامعة تكريت  11/16/2011  مؤتمر كلية العلوم السياسية  3 

 جامعة تكريت  11/21/2011  مؤتمر مركز صالح الدين االيوبي  4 

 جامعة كركوك 04/15/2012 مؤتمر كلية القانون 5

 2012/نيسان/18-16مؤتمر كلية العلوم السياسية/جامعة السليمانية  6

  

 الندوات وورش العمل

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية  04/02/2012  العدالة في العراق جدلية البناء والتفكيك  1 

 

 

 

  



وكتب الشكرالتكريم والجوائز   

نوع المنح  أسباب المنح تاريخه الجهة المانحة ت  

1 
كتاب شكر وتقدير من السيد عميد  

 كلية القانون/جامعة تكريت
 06/23/2010 

الجهود المبذولة في المراقبات  

 االمتحانية
 كتاب شكر

2 
كتاب شكر وتقدير من السيد عميد  

 كلية القانون/جامعة تكريت
 11/03/2010 

للمشاركة ببحث في المؤتمر السنوي  

الرابع لكلية العلوم السياسية /الجامعة 

 المستنصرية

 كتاب شكر

3 
كتاب شكر وتقدير من السيد عميد  

 كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت
 08/10/2010 

الجهود المتميزة في االعمال المكلف  

 بها في الكلية
 كتاب شكر

4 
رئيس  كتاب شكر وتقدير من السيد 

 جامعة تكريت
 08/10/2011 

الجهود المبذولي للتحضير لالمتحانات  

 النهائية
 كتاب شكر

5 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 جامعة تكريت
 كتاب شكر الجهود المبذولة في عمادة الكلية 12/11/2013

6 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 جامعة السليمانية
05/29/2012 

في مؤتمر كلية العلوم  نظرا  للمشاركة

 السياسية/جامعة السليمانية
 كتاب شكر

7 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 جامعة تكريت
05/05/2012 

الجهود المبذولة والمتميزة في انجاح 

المؤتمر االول لكلية العلوم 

 السياسية/جامعة تكريت

 كتاب شكر

 كتاب شكر الجهود القيمة لتقييم الذات 06/16/2013 كتاب شكر وتقدير من السيد الوزير 8

9 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 جامعة تكريت
01/22/2014 

الجهود المبذولة من قبل منتسبي 

 الجامعة
 كتاب شكر

10 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 جامعة تكريت
03/02/2015 

الجهود المبذولة النجاح االمتحانات في 

 محافظة كركوك
 كتاب شكر

11 

  للجهود المكلفين بها 25/8/2014كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة تكريت في 

  بمناسبة تاسيس جامعة تكريت 12/5/2015كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة تكريت في 

حصولي على تقدير امتياز في تقييم اداء  2/9/2015كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة تكريت في 

  التدريسيين



  

 

 


