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 الشهادات

 

 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة الدولة المانحة التقدير الشهادة ت

 جامعة بغداد  العراق  متوسط  البكالوريوس  1 
العلوم  

 السياسية
 06/30/2002 

 الماجستير  2 
جيد  

 جدا  
 الجامعة المستنصرية  العراق 

الدراسات  

 الدولية
 10/12/2005 

 جمهورية مصر العربية  امتياز  الدكتوراه  3 
معهد البحوث  

 والدراسات العربية

الدراسات  

 الدولية
 09/11/2012 
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 اللقب العلمي

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 01/24/2006  مدرس مساعد  1 

 01/24/2009   مدرس 2 

 03/15/2015 استاذ مساعد 3

  

 الدروس التي يقوم بتدريسها

  

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

 التنمية المستدامة  حقوق االنسان والحريات العامة  1 

 العلوم السياسيةمنهج البحث العلمي في   حقوق االنسان  2 

 الصراع الدولي والقوى العالمية الصاعدة الحرية والديمقراطية 3

   الحكومات المحلية والسياسات العامة 4

   مباديء علم السياسة 5

   بحوث سياسية 6

 

  

  

  



 البحوث والمقاالت المنشورة

 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 1 
الواقع وآفاق  –إسرائيل في حرب احتالل العراق دور  

 المستقبل
 11/01/2007 

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ،  

 14، المجلد  9العدد 

 2 
النشاط التبشيري في العالم اإلسالمي ما بعد الحرب  

 الباردة
 01/02/2008 

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ،  

 15، المجلد  1العدد 

 09/01/2008  اللوبي الصهيوني ودوره في االنتخابات األمريكية  3 
مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ،  

 15، المجلد  9العدد 

 12/01/2009  البعد الديني في الحرب األمريكية الحتالل العراق  4 
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 1، السنة  4والسياسية ، العدد 

5 
المسلمة في بريطانيا وموقفها من حرب احتالل األقلية 

 العراق
12/02/2012 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 

،  4، السنة  16والسياسية ، العدد 

2012 . 

 09/01/2013 مبادئ السياسة التركية في ظل مرحلة "الربيع العربي" 6
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 

 5لسنة ، ا 19والسياسية ، العدد 

 11/20/2013 2013-2003سياسة الصين تجاه العراق للمدة  7

المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم 

جامعة تكريت الموسوم /  –السياسية 

 العراق الحاضر وافاق المستقبل

8 
التنافس الدولي على النفط والغاز الطبيعي وأثره في 

 العالقات الدولية
01/02/2014 

للعلوم السياسية ، مجلة جامعة تكريت 

 العدد االول

9 
 –اهمية منطقة بحر قزوين في العالقات الروسية 

 االيرانية
03/02/2014 

،  19مجلة آداب الفراهيدي ، العدد 

 . 2014جامعة تكريت ، آذار 

  الموقف االمريكي والروسي من االزمة السورية 10
مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  –

 للنشر( .، )مقبول  2014



 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

11 
قضايا شائكة : ابعاد ودالالت التوتر بين العراق ودول 

 الخليج
04/02/2014 

، المركز  6دورية حالة االقليم ، العدد 

االقليمي للدراسات االستراتيجية ، 

 القاهرة

12 
Intertwined Factors  العوامل المتداخلة التي تؤثر :

 على دور العامل المختلط في العالقات الدولية
11/02/2014 

،  4مجلة اتجاهات االحداث ، العدد 

مركز المستقبل للدراسات واالبحاث 

 المتقدمة ، ابو ظبي

13 

اتفاقية االطار االستراتيجي بين العراق والواليات 

قة )االستحقاق المتحدة االمريكية ... استحقاقات معل

 السياسي(

03/01/2015 

، مركز  13مجلة حمورابي ، العدد 

حمورابي للبحوث والدراسات 

 . 2015االستراتيجية ، 

 12/01/2015 مغامرة من أجل النفوذ: قراءة للتدّخل الروسي في سوريا 14

، المجلد  2مجلة دراسات ، العدد 

الثاني ، مركز البحرين للدراسات 

والدولية والطاقة ، االستراتيجية 

 المنامة

15 
العراقية وانعكاسها على دول  –مستقبل العالقات التركية 

 الخليج والمنطقة العربية
03/03/2016 

،  105مجلة آراء حول الخليج ، العدد 

مركز الخليج لألبحاث ، جدة ، آذار 

2016 . 

   

 الكتب المؤلفة والمترجمة

 التاريخ عنوان الكتاب ت
نوعه 

 )مؤلف/مترجم(

 مؤلف  02/03/2014  دور اسرائيل في االستراتيجية االمريكية )مرحلة ما بعد الحرب الباردة(  1 

 2 
واثرها في  2001ايلول  11التركية بعد احداث  -العالقات االمريكية  

 القضايا العربية
 مؤلف  11/01/2015 



 التاريخ عنوان الكتاب ت
نوعه 

 )مؤلف/مترجم(

 مؤلف  01/03/2016  طبيعة المواقف والمحدداتسياسة تركيا تجاه القضايا العربية : دراسة في   3 

 مؤلف 2016 السياسات العامة بين النظرية والتطبيق 4

 مؤلف 2016 الحكومات المحلية بين النظرية والتطبيق 5

6 
العنف والعنف المضاد في المنطقة العربية : دراسة في المحفزات وسبل 

 المعالجة
 مؤلف 2016

  

 المؤتمرات العلمية

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 جامعة تكريت –كلية العلوم السياسية   11/20/2013  العراق الحاضر وافاق المستقبل  1 

  

 الندوات وورش العمل

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 1 
الموقفين االمريكي والروسي  

 من االزمة السورية
 04/20/2014 

العلوم السياسية  فرع الدراسات الدولية في كلية 

 جامعة تكريت الموسومة –

2  
االصالح الحكومي في  

 العراق
 08/26/2015 

جامعة تكريت بالتعاون  –كلية العلوم السياسية  

 مع منظمة حمورابي لمراقبة حقوق االنسان

3  
دليل النجاح والفالح نحو  

رؤية إيجابية للتحكم بالعقل 
 12/15/2015 

كلية العلوم السياسية  -الدولية فرع الدراسات  

 جامعة تكريت –



 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 الباطن

 

 التكريم والجوائز وكتب الشكر

نوع المنح  أسباب المنح تاريخه الجهة المانحة ت  

1 
كتاب شكر وتقدرير من  

 كلية القانون
 04/25/2007 

الجهود المبذولة في اعداد الندوة العلمية )العراق  

 بعد اربع سنوات .. الواقع والتوقعات(
 كتاب شكر

2 
كتاب شكر وتقدير من  

 رئيس جامعة تكريت
 كتاب شكر اصدار دورية شؤون سياسية  01/27/2010 

3 

شكر وتقدير من السيد  

وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 كتاب شكر بمناسبة اكمال الدراسة خارج العراق  10/27/2013 

4 
كتاب شكر وتقدير من  

 رئيس جامعة تكريت
 كتاب شكر ( عام على تأسيس جامعة تكريت25ذكرى مرور ) 4/16/2012

5 

شكر وتقدير من السيد  

وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

6/16/2013 
الجهود القيمة واالداء المتميز في التقارير الخاصة 

 بالتقييم الذاتي المؤسسي 
 كتاب شكر

6 
كتاب شكر وتقدير من  

 رئيس جامعة تكريت
 كتاب شكر للجهود المتميزة وااللتزام في تنفيذ االعمال 1/22/2014

7 
كتاب شكر وتقدير من  

 رئيس جامعة تكريت
 كتاب شكر الجهود المبذولة في اكمال الدراسة خارج العراق 12/9/2013

8 
كتاب شكر وتقدير من  

 رئيس جامعة تكريت
1/27/2010 

سياسية الجهود المبذولة في اصدار نشرة شؤون 

 وبشكل دوري
 كتاب شكر



 

 


