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 البــيـــــــــــــــــــــــــــان

 
 

                      (CV)السيرة الذاتية                                                       
 د.فالح مبارك الفهداوي : مــاالس                             

 
 

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  االستراتيجيةلدراسات مركز ا -االنبارالعمل : جامعة مكان 

 العلوم السياسية :العام التخصص 

 :اإلستراتيجية التخصص الدقيق 

 :حصيبة الشرقية -الخالدية –االنبار  العنوان البريدي 

  :إيميلdr.falah.policy2578@gmial.com  

 :07902298786 نقال 

 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيةسية : ـالجن        / العراقاالنبار /حصيبة الشرقية  والدة :ــمكان ال   
  G1964639  :: /جواز سفر                        1918/ 1 /1خ الوالدة: ــتاري   
                                   2: عدد األوالد                             متزوج:  الحالة االجتماعية  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 2222 العراق النهرين البكالوريوس
 2225 العراق األنبارالنهرين        الماجستير 

 2212          العراق نهرينال هالدكتورا

  بعد أنتهاء الحرب الباردةالوقائية في اإلستراتيجية األميركية  :ان رسالة الماجستيرعنو                                                     

 مكانة الهيمنة في التفكير اإلستراتيجي األميركي بعد الحرب الباردة  : هعنوان أطروحة الدكتورا  

 نباتية

 

mailto:dr.falah.policy2578@gmial.com
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية القانون والعلوم   -جامعة االنبار مدرس مساعد
 تدريسي 0212 0226 /1 السياسية

 ث/ مدرس  
كلية القانون والعلوم   -جامعة االنبار

 السياسية
0212 0213 

مقرر قسم العلوم 
 السياسية

رئيس قسم 
الدراسات 
 ث/  المستقبلية

جامعة االنبار/ مركز الدراسات 
 رئيس قسم لحد اآلن 0213 اإلستراتيجية

 
 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 

 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 القانون الدستوري 6002-6002-6002-6002 النظم السياسية

-6002-6002-6002-6002 حقوق انسان
6000 

 كلية اآلداب -قسم القانون_ كلية الصيدلة
 
 

 اإلستراتيجية
6000-6000-6006-6006-
6002-6002-6002 

 العالقات الدولية -العلوم السياسية

 العالقات الدولية-العلوم السياسية 6002-6002-6006-6000 العالقات الدولية
 قسم القانون العام 6002 المنظمات الدولية

 العلوم السياسية 6006-6000-6000 الحاسوب

 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

/ / / 
   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:3
/ 
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 .تقييم البحوث: 4
 الروسية بعد الصراع على سوريا -مستقبل العالقات األميركية  -0

 النفط واالستراتيجية األميركية في الشرق األوسط  -6

 6000السياسة الخارجية العراقية تجاه تركيا بعد عام  -2

 

 
 . االهتمامات البحثية : 5
 دراسات مكافحة اإلرهاب الدولي مختص في-  
ستراتيجياتهامهتم  -  بدراسة السياسة األميركية وا 
 الدراسات المستقبلية  - 
 اإلستراتيجيةالدراسات  -  
 مهتم بدراسة إستراتيجيات األمن الوطني-   
   

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
 طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

كلية الرتبية للعلوم -جامعة االنبار مؤمتر العنف والشباب العريب
 اإلنسانية

 باحث 9/3/6102

مركز الدراسات  -جامعة كربالء مؤمتر االعتدال والوسطية 
 اإلسرتاتيجية

 باحث 66-63/6/6107

 باحث 01/4/6107 جامعة جيهان_اربيل بالعلم والبحث العلمي نرتقي
النظام النيايب واملؤسسات العسكرية العربية بعد 

 باحث 03/1/6107 جملس النواب العرقي  الربيع العريب

    

 : البحوث المنشورةسادسا : 
 2102 منشور مجلة كلية القانون والعلوم السياسية/ االنبار إدارة المعرفة ودورها في التنمية البشرية المستدامة

دور التدابير الوقائية )غير العسكرية( في إستراتيجية مكافحة 
 اإلرهاب الدولي

مجلة جامعة االنبار للدراسات القانونية 
 والسياسية

 6002 منشور

اإلستراتيجية العربية لمواجهة العنف الطائفي بعد ثورات 
 6102 منشور جامعة االنبار للعلوم األنسانيةمجلة  الربيع العربي

 6107 مقبول للنشر مجلة كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت الحياد اإليجابي في السياسة الخارجية الجزائرية

 6107 مقبول للنشر المجلة الجزائرية لألمن اإلنسانيالفساد اإلداري والمالي وانعكاسه على التنمية في العراق 
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 6002بعد 

 إدارة المدن في الماطق المحررة )االنبار (
مركز النهرين للدراسات  -مجلة النهرين
 اإلستراتيجية

 6107 مقبول للنشر

 : ثامنا : الكتب المنشورة
 تاريخ النشر جهة النشر الكتابعنوان 

 قيد النشر منشورات زين الحرب الوقائية في اإلستراتيجية اإلميركية 
   

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

-2229عضولجنة امتحانية للعام الدراسي  
جامعة  -القانون والعلوم السياسية/كلية 2212
 االنبار

 

-2212عضولجنة امتحانية للعام الدراسي  
 كلية القانون والعلوم السياسية_االنبار/2211

 سكرتير المؤتمر العلمي الثاني 
 لجنة متابعة شؤون الطلبةندوات  -لجان تحضيرية  2213-لمركز دراسات الصحراء  

-تطوير مركز الدراسات اإلستراتيجةعضو لجنة  
 جامعة االنبار -2213

 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

كلية القانون والعلوم  واجبات وحقوق الموظف العام
 السياسية_جامعة االنبار

2211 

صناعة القرار اإلستراتيجي على مستوى 
 المؤسسة

كلية القانون والعلوم 
 السياسية_جامعة االنبار

2212 

 : شارك فيها التي عشر: الدوراتحادي 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2221 جامعة النهرين دورة طرائق التدريس 
 2228 كلية العلوم السياسية-جامعة النهرين التفاوض دورة فن 

 2212 مركز الحاسبة -جامعة االنبار دورة الحكومة اإللكترونية

 2211 مركز الحاسوب -االنبارجامعة  دورة الحاسوب وتطبيقاتة
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 االهتمامات العامة. 0 
 
 
 

 المهارات العامة. 3
 

 

 

 

 

 النشــــــــــاط

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان

 الشهادات
 التقديرية

 والمشاركة

 6112شهادة مشاركة في مؤتمر العنف والشباب العربي في جامعة االنبار  -1
 .6112جامعة كربالء –شهادة مشاركة في مؤتمر االعتدال والوسطية  - 6

 .6112شهادة مشاركة في مؤتمر جامعة جيهان العلمي  -2
 .6112شهادة مشاركة في مؤتمر االتحاد الدولي للمؤرخين  -2
 .6112شهادة مشاركة في ندوة مركز دجلة للدراسات اإلستراتيجية  -2
المالي واإلداري في مركز النهرين للدراسات  شهادة مشاركة في ندوة مكافحة الفساد -2

 6112االستراتيجية .
شهادة تقديرية في الندوة العلمية بعنوان)الحفاظ على امن واستقرارمحافظة االنبارواجب  -2

 .62/16/6112مركز الدراسات االستراتيجية في —(جامعة االنباروطني وشرعي

  

كتب الشكر 

 والتقدير

 6101عام  االنباركتاب شكروتقديرالسيد رئيس -0
 6103عام  االنبارروتقديرالسيد رئيس كتاب شك-6

 6102عام  جامعة االنباركتاب شكر وتقدير السيد رئيس  -3

 6107عام جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير السيد رئيس -4
 .6107رئيس الربملان العراقي كتاب شكر وتقدير السيد -1
 .6107السيد رئيس هيأة النزاهة  كتاب شكر من -2

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 ينت تطبيقات الحاسوب

 واالنكليزية -العربية اللغــــات األجنبية

 كتابة الشعر، الرياضة   الرياضة/  /المطالعة  الهــوايـــــــــــات
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                                                                                               التوقيـع :

  

  د. فالح مبارك بردان الفهداوي  االســـم :

 

1/2018/       7 : التاريخ 

  


