
  

 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 

 شتيوي عبد مطر االسم الثالثي:

 العراقية الجنسية:

 نينوي محل الوالدة:

 07/01/1957 تاريخ الوالدة:

 العلوم السياسية االختصاص العام:

 السياسيالفكر  االختصاص الدقيق:

 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 متزوج الحالة الزوجية:

   edu.iqshtewi.abed@tu. البريد اإللكتروني:

 
  

 الشهادات

 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة الدولة المانحة التقدير الشهادة ت

 العراق  متوسط  البكالوريوس  1 
جامعة بغداد/كلية تربية ابن  

 رشد
 08/01/1998  لغة انكليزية 

 العراق  جيد  الماجستير  2 
جامعة بغداد/كلية تربية ابن  

 رشد
 04/01/2000  لغة انكليزية 

 العراق  جيد جدا    الدكتوراه  3 
الجامعة المستنصرية/كلية  

 العلوم السياسية
 04/19/2005  الفكر السياسي 
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 اللقب العلمي

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 05/11/2005  مدرس مساعد  1 

 2005  مدرس 2 

 04/06/2011 استاذ مساعد 3

  

 الدروس التي يقوم بتدريسها

 الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات االولية ت

 الفكر السياسي الحديث  1 

   

 البحوث والمقاالت المنشورة

 مكان النشر تأريخ النشر والمقاالت المنشورة البحوث ت

 1 
االسالمي  -اتجاهات حركة النهضة العربية الحديثة  

 الوحدوي -التقدمي  -القومي التاريخي 
 06/01/2010 

مجلة الدراسات التاريخية  

 والحضارية

 09/15/2010  االسالمي -الغربي  -الديمقراطية بين المفهومين   2 
تكريت للعلوم القانونية مجلة جامعة  

 والسياسية

 02/09/2010  اعالم الفكر القومي العربي الحديث  3 
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 والسياسية

 4 
التطرف الديني لدى ملمي شتات اوربا وفقا  لنظرية  

 رؤية غربية -الهوية االجتماعية 
 06/08/2016  N/A 



  

 مكان النشر تأريخ النشر والمقاالت المنشورة البحوث ت

5 
الحركات االسالمية الجهادية العنف والعولمة عند 

 المعاصرة
07/20/2016 N/A 

 N/A 06/21/2016 النخبة بين المورودي وسيد قطب 6

   

 الندوات وورش العمل

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 04/27/2016  التطرف الديني في البيئات العربية وُسبل عالجه بالواقع العملي  1 
/  قاعة كلية العلوم السياسية 

 جامعة تكريت

  

 التكريم والجوائز وكتب الشكر

نوع المنح  أسباب المنح تاريخه الجهة المانحة ت  

 كتاب شكر N/A  04/16/2012  كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة  1

 كتاب شكر N/A  06/16/2013  كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة  2

 كتاب شكر N/A  01/08/2014  رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير من السيد  3

 كتاب شكر N/A 08/04/2015 كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة 4

 كتاب شكر N/A 05/12/2015 كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة 5

 كتاب شكر N/A 03/15/2015 كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة 6



  

 

 


