
 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 عبدالخالق شامل محمد االسم الثالثي:

 العراقية الجنسية:

 بغداد محل الوالدة:

 10/25/1967 تاريخ الوالدة:

 العلوم السياسية االختصاص العام:

 الدراسات الدولية االختصاص الدقيق:

 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 متزوج الحالة الزوجية:

  .abdulkhaliq1967@tu.edu.iq dr اإللكتروني:البريد 

  

 الشهادات

 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة الدولة المانحة التقدير الشهادة ت

 07/15/2002  العلوم السياسية  بغداد  العراق  جيد  البكالوريوس  1 

 12/25/2005  الدراسات الدولية  بغداد  العراق  جيد جدا    الماجستير  2 

 مصر  امتياز  الدكتوراه  3 
معهد البحوث والدراسات  

 العربية
 06/18/2012  الدراسات الدولية 

  

 اللقب العلمي

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 03/27/2006  مدرس مساعد  1 

 10/04/2009   مدرس 2 

 03/15/2015 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

 ادارة االزمة الدولية بعد الحرب الباردة  حقوق االنسان والحريات العامة  1 

 امريكا انموذجا   -الدين والسياسة الدولية  الديمقراطية  2 

  المشكالت السياسية 3

   االستراتيجية 4

    

 البحوث والمقاالت المنشورة

 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 1 
البرنامج النووي االيرانيوخيارات السياسة  

 االمريكية في التعامل معه
 07/04/2009 

 1،العدد/مجلة العلوم القانونية والسياسية  

 كلية القانون جامعة تكريت 1السنة/

 10/20/2009  الجوانب السياسية لالزمة المالية  2 

مجلة العلوم القانونية والسياسية ،العدد الخاص  

بالمؤتمر الدولي االولل كلية القانون جامعة 

 تكريت

 3 
الشراكة االورومتوسطية انموذج لعالقات غير  

 متكافئة
 06/12/2013 

قضايا سياسية كلية العلوم السياسية  مجلة 

 34جامعة النهرين العدد/

 4 
ادلجة القوة في الفكر االستراتيجي االمريكي  

 وتطبيقاتها الحديثة
 07/03/2015 

 1مجلة العلوم القانونية والسياسية العدد/ 

 كلية القانون جامعة كركوك 1السنة/

5 
اثر العامل الديني في الفكر االستراتيجي 

 االمريكي
03/16/2015 

 2السنة/ 2مجلة تكريت للعلوم السياسية العدد/

 كلية العلوم السياسية جامعة تكريت

6 
السياسة الخارجية االمريكية في الشرق االوسط 

 في ظل ادارتي الرئيسبوش االبن وباراك اوباما
01/21/2015 

 1مجلة تكريت للعلوم السياسية العدد/

 ية جامعة تكريتكلية العلوم السياس1السنة/



 الكتب المؤلفة والمترجمة

 نوعه )مؤلف/مترجم( التاريخ عنوان الكتاب ت

 1 
الدوافع واالهداف الجيوستراتيجية للحرب االمريكية على العراق  

 دراسة في تداعياتها الداخلية والخارجية
 مؤلف  10/06/2016 

  

 المؤتمرات العلمية

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 العراق تكريت  04/08/2009  المؤتمر الدولي االول كلية القانون جامعة تكريت  1 

  04/20/2014  المؤتمر الدولي االول جامعة جيهان  2 

  

 التكريم والجوائز وكتب الشكر

نوع المنح  أسباب المنح تاريخه الجهة المانحة ت  

 كتاب شكر العملللجهود المتميزة في   06/12/2013  السيد الوزير  1

 كتاب شكر االخالص والمثابر في العلم  08/27/2013  السيد الوزير  2

 كتاب شكر الحرص على اداء العمل  01/22/2014  رئيس الجامعة  3

 كتاب شكر للجهود المبذولة في اداء االمتحانات  08/08/2015  رئيس الجامعة  4

 كتاب شكر بامتيازتقيم االداء  04/26/2016 رئيس الجامعة 5

   10/12/2016 رئيس الجامعة 6

 

 



 

 


