
  

 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 قاسم علوان سعيد االسم الثالثي:

 العراقية الجنسية:

 صالح الدين/بلد محل الوالدة:

 01/01/1970 تاريخ الوالدة:

 العلوم السياسية االختصاص العام:

 ة والسياسات العامةالنظم السياسي الدقيق:االختصاص 

 د دكتوراللقب العلمي: استاذ مساع

 متزوج الحالة الزوجية:

 qasimlaw@tu.edu.iq البريد اإللكتروني:

 الشهادات

 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة الدولة المانحة التقدير الشهادة ت

 06/03/1993  العلوم السياسية  بغداد  العراق  متوسط  البكالوريوس  1 

 المستنصرية  العراق  جيد جدا    الماجستير  2 
العلوم السياسية/النظم  

 السياسية
 01/10/2005 

 النهرين  العراق  جيد جدا    الدكتوراه  3 
النظم  العلوم السياسية/

 ة والسياسات العامةالسياسي
 09/15/2009 

 اللقب العلمي 

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 02/02/2006  مدرس مساعد  1 

 09/15/2009   مدرس 2 

 02/11/2014 استاذ مساعد 3
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 الدروس التي يقوم بتدريسها

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

 التنمية المستدامة لطلبة الدراسات العليا حقوق االنسان  1 

 اوراق في السياسة العامة االجتماع السياسي  2 

  حكومات محلية 3

  النظام السياسي في تركيا وايران 4

  علم السياسة 5

 البحوث والمقاالت المنشورة

 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية  09/01/2011  المستقبل"-ربيع الثورات العربية "االسباب  1 

 2 
دور االحزاب السياسية العربية في  

 التحول الديمقراطي
 06/01/2013 

مجلة آداب الفراهيدي / كلية االداب / جامعة  

 تكريت

 12/01/2013  الالمركزية والحكم المحلي  3 
مجلة تكريت للعلوم االنسانية /كلية  

 التربية/تكريت

 4 
-االثار-الفساد االداري والمالي "االسباب 

 وسائل المكافحة"
 01/01/2014 

مجلة الدراسات التاريخية والحضارية مركز  

 صالح الدين االيوبي/جامعة تكريت

5 
دور مواقع التواصل االجتماعي في ثورة 

 2011/يناير/25
 تكريت للعلوم السياسيةمجلة  2015

  



  

 المؤتمرات العلمية

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 1 
المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم  

 السياسية في جامعة تكريت
 جامعة تكريت  11/22/2011 

 2 
المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم  

 السياسية في جامعة تكريت
 جامعة تكريت  11/21/2013 

  

 الندوات وورش العمل
 

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية  03/05/2014  ة في العراقالعنف والمصالحة الوطني  1 

 جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية  12/09/2015  جرائم االبادة الجماعية   2

  

 التكريم والجوائز وكتب الشكر

 

المانحةالجهة  ت نوع المنح  أسباب المنح تاريخه   

1 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس  

 الجامعة
 03/18/2012 

المشاركة الفعالة في انجاح الورشة  

 التدريسية التي اقامتها جمعية االمل
 كتاب شكر

2 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس  

 الجامعة
 كتاب شكر ( عام25يوم الجامعة )  04/16/2012 

 كتاب شكرالعمل الدؤوب في مجمل النشاطات   02/13/2012 كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس   3



  

المانحةالجهة  ت نوع المنح  أسباب المنح تاريخه   

 العلمية والتربوية الجامعة

 06/16/2013  كتاب شكر وتقدير من السيد الوزير  4
التقارير الخاصة بتقييم الذاتي  

 المؤسسي )دراسات الذات(
 كتاب شكر

5 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 الجامعة
01/19/2016 

انجاح عملية التقديم واجراء االمتحانات 

والقبول في الدراسات العليا 

2015/2016 

 كتاب شكر

6 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 الجامعة
 كتاب شكر ( عام28يوم الجامعة ) 05/12/2015

7 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 الجامعة
03/02/2015 

التكمليةللدورين انجاح االمتحانات 

االول والثاني في اقليم 

 كردستان/السليمانية

 كتاب شكر

8 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 الجامعة
08/04/2015 

تفانيكم بالمهام الموكلة اليكم العام 

2014/2015 
 كتاب شكر

9 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 الجامعة
12/17/2015 

السنوي الحصول على امتياز في التقييم 

2013/2014 
 كتاب شكر

10 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 الجامعة
 كتاب شكر تأهيل الكلية 12/30/2015

 31/3/2016كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة وذلك عن الجهود المبذولة في اعادة تأهيل الكلية  11

 

 

 

 

 

 



  

 

 


