
 السيرة الذاتية

  

 المعلومات الشخصية

 

 ناجي محمد عبدهللا االسم الثالثي:

 عراقي الجنسية:

 تكريت-صالح الدين محل الوالدة:

 01/01/1962 تاريخ الوالدة:

 علوم سياسية االختصاص العام:

 سياسة دولية االختصاص الدقيق:

 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 متزوج الحالة الزوجية:

   edu.iqalhatash@tu-naji. اإللكتروني:البريد 

  

 الشهادات

 

 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة الدولة المانحة التقدير الشهادة ت

 07/01/1998  علوم سياسية  بغداد  العراق  متوسط  البكالوريوس  1 

 05/14/2002  عالقات دولية  بغداد  العراق  جيد جدا    الماجستير  2 

 12/21/2008  سياسة دولية  النهرين  العراق  جيد جدا    الدكتوراه  3 
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 اللقب العلمي

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 10/25/2005  مدرس مساعد  1 

 02/08/2009   مدرس 2 

 02/18/2012 استاذ مساعد 3

  

 بتدريسهاالدروس التي يقوم 

  

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

 الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية  سياسة خارجية  1 

    

 البحوث والمقاالت المنشورة

 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 1 
إسرائيل في اإلستراتيجية األمريكية، مكانة  

 تراجع أم ثبات
 11/10/2009 

جامعة -مجلة مركز الدراسات الفلسطينية 

 بغداد

 2 
المشاهد -مستقبل الصراع ألعربي اإلسرائيلي  

 ألمحتملة
 06/10/2010 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 2، السنة 6العدد -والسياسية

 3 
دراسة في االختالالت إسرائيل من ألداخل  

 البنيوية داخل المجتمع اإلسرائيلي.
 N/A 

مجلة الدراسات التاريخية والحضارية،  

المجلد  -مركز صالح الدين، جامعة تكريت

 2011-7ألثالث العدد 



 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 4 
إسرائيل والتغيير في مصر،دراسة استشرافية  

 اإلسرائيلية. –لمستقبل العالقات المصرية 
 N/A 

جامعة -الدراسات الفلسطينيةمجلة مركز  

 .2012لسنة  15ع  -بغداد

5 
متوسطية أنموذجا لعالقات غير -الشراكة االورو

 متكافئة ، بحث مشترك.
N/A 

-كلية العلوم السياسية -مجلة قضايا سياسية

 2013 -34ع  -جامعة النهرين

6 
-األزمة السورية ومستقبل العالقات العراقية 

 السورية
N/A 

للعلوم القانونية والسياسية، مجلة تكريت 

 2013عدد خاص 

7 
ثورات الربيع العربي ومستقبل الصراع العربي 

 اإلسرائيلي
N/A 

، 1مجلة تكريت للعلوم السياسية العدد/

 2014، كانون االول  1، السنة/1المجلد/

8 
المتغير الديني في الفكر االستراتيجي األمريكي ) 

 بحث مشترك(
N/A 

 2السياسية العدد/  مجلة تكريت للعلوم

 2015آذار  2السنة/  2المجلد/ 

 N/A االزمة السورية والطائفية االقليمية 9
مجلة جيل الدولية، مركز جيل البحث 

 2015أغسطس،-لبنان، العدد الثالث-العلمي

    

 المؤتمرات العلمية

 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 1 
االسرائيلي -االفاق المستقبلية للصراع العربي  

 )) مركز الدراسات الفلسطينية((
 فندق بغداد  03/19/2002 

 N/A  يوم القدس  2 
 -مركز الدراسات الفلسطينية-جامعة بغداد 

2009 

 N/A  مؤتمر مركز الدراسات الفلسطينية  3 
 -مركز الدراسات الفلسطينية-جامعة بغداد 

2010 



 مكان االنعقاد التاريخ العنوان ت

 4 
-السياسيةكلية العلوم -الم{تمر العلمي االول  

 جامعة تكريت
 N/A  2011-جامعة تكريت-كلية العلوم السياسية 

5 
الغذاء( وأمن -الطاقة-المؤتمر الدولي) الماء

 العراق،
N/A 

 -مركز النهرين للدراسات اإلستراتيجية

2012 

6 

  . 2013أيلول -جامعة الموصل-كلية العلوم السياسية-. المؤتمر العلمي الثالث6

  2013تشرين ثاني  -جامعة تكريت-الثاني لكلية العلوم السياسية . المؤتمر العلمي7

  2014نيسان  -أربيل -. المؤتمر الدولي العلمي االول /جامعة جيهان االهلية8

 15/9/2014-12البحر الميت -االردن -. الطائفية وصناعة األقليات في المشرق العربي 9

  

 الندوات وورش العمل

 االنعقادمكان  التاريخ العنوان ت

 1 
لالدارة المعاصرة والتخطيط االستراتيجي في ظل استشراف  

 المستقبل
 N/A   8/7/2012 -عمان-االردن 

 N/A  التركية-أفاق ومستقبل العالقات العراقية   2
مركز النهرين للدراسات  

 2012بغداد  -اإلستراتيجية

3  
مقاربات  الندوة الدولية )) االنتخابات واالنتقال الديمقراطي: 

 مقارنة((
 N/A   7/3/2015-5تونس 

8 
  2009-2006جامعة بغداد للفترة من عام -المشاركة في جل ندوات مركز الدراسات الفلسطينية -   

 جامعة تكريت-المشاركة في العديد من الندوات التي عقدتها كلية العلوم السياسية -

  

 

 

 



 

 


