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أوال  :المؤهالت العلمية :
الشهادة

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

النهرين

العلوم السياسية

2001

ماجستير

النهرين

العلوم السياسية

2005

دكتوراه

النهرين

العلوم السياسية

2010

بكالوريوس

المستنصرية

القانون

2007

ماجستير

القاهرة

الحقوق (القانون)

2009

شهادت اخرى :
 شهادة في مهارات األتصال الفعال والتنمية البشرية –المعهد الكندي للتنميةالبشرية()CTCHDعام  2008القاهرة .
 شهادة في أدارة معلومات البنك الدولي ضمن نشاطات مكتبة االسكندرية  -جمهورية مصرالعربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو  .Uniscoعام  ،(2008-2007االول من بين 14
مشارك).
 شهادة في دراسات االمن القومي وادارة االزمات (الزمالة الثالثة) في المركز الدوليللدراسات المستقبلية واالستراتيجية -القاهرة ( 2008لمدة ثالثة اشهر ،االول على الزمالة
الثالثة)( وكانت كورس وبحث بشرط ان يكون الزميل حاصال على درجة الماجستير في
العلوم السياسية أو العسكرية).

ثانيا  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها للمراحل االولية
السنـــــة

ت

القســـم

المـــــادة

1

اقسام كلية الزراعة

حقوق االنسان والحريات العامة

_2006ولحد اآلن

2

كافةالزراعة
اقسام كلية
كافة
قسم الفنون التشكلية
بفروعة (النحت،
التشكلية
الفنون
،الخزف
قسمالرسم
بفروعة (النحت،
،الخزف)
الرسم
االستراتيجية
والسياسة الدولية

حرية وديمقراطية

2006ولحد االن

حرية وديمقراطية ومجتمع مدني

2011

حقوق االنسان والحريات العامة

2011

عالقات دولية باللغة االنكليزية

2012

6

العالقات العامة

مراسم واتكيت

2014

7

العالقات العامة

اعالم دولي

8

العالقات العامة

الدعاية السياسية

3
4
5

 _2014ولحد اآلن
2015ولحد االن

9
10

ثالثا :المقررات الدراسية التى تم تدريسها لطلبة الدراسات العليا
ت

القســـم

المـــــادة

1

كلية العلوم السياسية (طلبة
ماجستر)

ادارة الصراع الدولي

السنـــــة

2015ولحد االن

رابعا :طلبة الدراسات العليا:
خامسا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:
الدورات والورش التدريبة:
 المشاركة بالعديد من الدورات والورش التدريبية المتخصصة بالمسائل الدستورية وادارةالعملية االنتخابية.فضال عن القاء محاضرات في جامعة بغداد والجامعة العراقية حو ل
المسائل القانونية والتنمية المستدامة وانماط التعليم العالي الحديثة (منشورة على شبكة

المعلومات الدولية) فضال عن مشاركات دولية في مصر وسوريا ولبنان وتركيا واليونان
وبلغاريا.
 مناقشة بحوث الترقية في كلية االركان العراقية  /وزارة الدفاع . مناقشة واشراف على بحوث الترقيات في وزارة الخارجية لمستوى درجة المستشار ووزير مفوض .
 االشراف ومناقشة العديد من رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه في جامعة بغدادوجامعة النهرين ومعهد العلمين .
 القيام بالقاء المحاضرات واقامة الورش والدورات التدريبية في وزارة التعليم العالي،وزارة الزراعة ووزارة الكهرباء .

سادسا :براءات االختراع:
سابعا :الجوائز العلمية:
ثامنا :األنشطة العلمية االخرى:
تاسعا :االبحاث العلمية المنشورة:
ت
1

2

3

أسم البحث

رسالة الماجستير ( سياسة التسلح النووي
للقوى الكبرى وأثرها في مستقبل الهرمية
الدولية ـ دراسة مقارنة لنماذج مختارة ـ )
رسالة الماجستير(الخطأ في الحكم
الجزائي وطرق تصحيحه)
أطروحة الدكتوراه ( قوى التغيير العالمية
وأثرها في ضبط األنتشار النووي –
التغير في الهرمية الدولية أنموذجا . ) -

محل النشر

السنة

بغداد

2004

القاهرة

2009

بغداد

2010

4

5

6
7
8
9
10

11

12

13
14
15

الشكل المستقبلي للنظام السياسي
العراقي
"دراسة مقارنه للنظام الجمهوري-
الرئاسي ،البرلماني ،حكومة الجمعية
النيابية -الفرص والبدائل"

مجلة المستقبل العدد
،1بغداد.

سلسلة مفاهيم ،المركز
دراسه (التسلح ونزع السالح –دراسة
الدولي للدراسات
مفاهيمية تطبيقية)-
المستقبلية واالسترايجية
الفدرالية ومستقبل الوحدة العراقية– خطوة المركز الدولي للدراسات
نحو االنفصال والتقسيم ام الوحدة
المستقبلية واالسترايجية
والتكامل-
حقوق االنسان في التعليم العالي – الواقع المعهد الوطني لحقوق
االنسان،بغداد
والطموح-
مؤتمر وزارة النفط لبناء
ضمان الجودة في المؤسسات
المؤسسات،بغداد
العراقية(الجامعات انموذجا)
مجلة قضايا سياسية
البرنامج النووي االيراني والعقوبات
،العدد،32جامعة النهرين
االقتصادية
مجلة حمورابي
التسلح السعودي لمن؟قراءة في الدوافع.
العدد،7بغداد
مجلة قضايا سياسية
العدد،38-37جامعة
مكافحة االرهاب بين االلتزام السلبي
وااللتزام االيجابي للدولة،
النهرين
مجلة حمورابي
للدراسات
اتفاقية االطار االستراتيجي بين العراق
،العدد،13مركزحمورابي
والواليات المتحدة ...االستحقاق االمني
للبحوث والدراسات
االستراتيجية
 -1الواقعية الجديدة في العالقات
،مجلة دراسات دولية
،جامعة بغداد2014،
الدولية -االفتراضات والتصنيفات
واالسس رؤية تحليلية-
 -2االستراتيجة الروسية تجاه المنطقة مركز حمورابي للبحوث
والدراسات االستراتيجية
العربية والعراق خاصة ،
مركز اكد للشؤون
 -1مكافحة االرهاب – االنسان
االستراتيجية والدراسات
الدولة -االسباب والمعالجات-
المستقبلية

2004

2008
2008
2011
2012
2013
2013
2014

2015

2015
2015
2015

 -1التسلح واالنفاق العسكري
مجلة الكوفة للعلوم
القانونية والسياسية
السعودي – رؤية استراتيجية في
العدد،19جامعة الكوفة.
الدوافع،-
مركز حوكمة السياسات
العدالة االنتقالية في العراق رؤية
العامة في العراق
حقوقية استراتيجية
االطار القانوني الصالح القطاع الزراعي مركز حوكمة السياسات
العامة في العراق
والثروة الحيوانية في العراق

16
17
18

2014
2015
2016

عاشرا :عضوية الهيئات العلمية.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

عضو لجنة علمية في شعبة العلوم االساسية .
حاليا عضو مجلس شعبة العلوم االساسية
عضو لجنة االتصال والحوار الجماهيري -اللجنة القانونية – لجنة صياغة الدستور العراقي الدائم.
عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين.
عضو الجمعية العراقية لحقوق االنسان في العراق.
عضو مؤسس للجمعية العراقية للسياسات العامة واالسترايجية .
عضو مؤسس ورئيس قسم االستراتيجية في مركز اكد للدراسات االستراتيجية والمستقبلية .

أحد عشر :الكتب المؤلفة:
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1

اثنى عشر :كتب الشكر والتقدير:
حاصل على عدة كتب شكر على مستوى وزير (التعليم العالي والبحث العلمي،حقوق
االنسان،وزير الخارجية،وزير النفط )،ورؤساء جامعات بغداد ،النهرين،العراقية
)وعمداء(الزراعة ،الفنون الجميلة في جامعة بغداد ،العلوم السياسية جامعة النهرين
واالعالم في الجامعة العراقية ،وبعض مراكز الدراسات كمركز البصيرة لالعالم

االسالمي ومركز حوكمة السيات العامة ومركز اكد للدراسات االستراتيجية
والمستقبليه ،فضال عن تشكرات من االمانه العامة لجامعة الدول العربية والمركز
الدولي للدراسات المستقبلية االستراتيجيةفي القاهرة.
 حاصل على المرتبة االولى في كلية العلوم السياسية مرحلة البكلوريوس .2001حاصل على المرتبة االولى في المسابقة العلمية العراقية للطلبة المتفوقين
االوائل على مستوى الجامعات العراقية في اختصاص العلوم السياسية لعام .2001
حاصل على المرتبة االولى في قسم االستراتيجية كلية العلوم السياسية – جامعة
النهرين .2004
حاصل على المرتبة االولى على اقسام العلوم السياسية – الدراسات العليا-
الماجستير -لعام .2004
من  %3االوائل في كلية القانون الجامعة المستنصرية .2007
حاصل على المرتبة االولى في معهد البحوث والدراسات العربية الدورة العامة
 قسم البحوث والدراسات القانونية لعام (،2008-2007من اصل  652طالب منمختلف الجنسيات).
 حاصل على المرتبة االولى على طلبة الدكتوراه في كلية العلوم السياسية جامعةالنهرين .2010
 حاصل على المرتبة االولى دورة طرائق التدريس واللغة العربية الدوره  145جامعةبغداد (بمشاركة  60تدريسي في جامعات بغداد والمستنصرية )
ثالثة عشر :اللغــات.
 العربية
 االنكليزية
 قليال من االسبانية

