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 السيرة الذاتية والعلمية

 

 :المعلومات الشخصية .1

                    : أركان إبراهيم عدوان.االسم

 .1980: تاريخ الميالد

 : متزوج.الحالة االجتماعية

 .عراقي: الجنسية

 :معلومات االتصال .2
  arkan_adwan@yahoo.comالبريد االلكتروني: *

 :كاديميةالمؤهالت ال  .3

كلية االقتصاد  - بتقدير ممتاز -عالقات دولية  -في العلوم السياسية الفلسفة دكتوراه  (1)
 .2015/ جامعة القاهرة -والعلوم السياسية 

معهتتتتتد الب تتتتتو   –بتقتتتتتدير ممتتتتتتاز  -العالقتتتتتات الدوليتتتتتة  –العلتتتتتوم السياستتتتتية  فتتتتتي ( ماجستتتتتتير2)
 .2011/ القاهرة  – والدراسات العربية

 .2003جامعة بغداد/  –كلية العلوم السياسية  –العلوم السياسية في ( بكالوريوس 3)
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  الوظيفة الحالية: .4
 -/ جامعة االنبارقسم العلوم السياسية  -تدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية

 ...2016منذ عام  العراق

 مدرساللقب العلمي:  .5
 

 :نجزتهاالتي أ الدورات التدريبية .6

( من مركز نظم المعلومات وال اسبات، كلية االقتصتاد والعلتوم السياستية Wordالت )في دورة  (1)
 جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدًا.

المشاركة ببرنامج )إعداد نشطاء  قوق اإلنسان( من برنامج الديمقراطية و قوق اإلنسان فتي  (2)
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

دورة )إعتتداد البا تت  السياستتي( متتن برنتتامج الديمقراطيتتة و قتتوق اإلنستتان فتتي كليتتة االقتصتتاد  (3)
 والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

  40ج )إعتتتداد مستشتتتارو الشتتتسون السياستتتية والعالقتتتات الدبلوماستتتية والقنصتتتلية( بعتتتدد  برنتتتام (4)
 .، من مركز جنيف للت كيم الدولي بالقاهرةساعة تدريبية

المهتتتتتارات ورياديتتتتتة ( متتتتتن و تتتتتدة تنميتتتتتة السياستتتتتية للم سستتتتتات الستتتتتياديةوراق األدورة )كتابتتتتتة  (5)
 القاهرة. ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعةعما األ

  السياستتي( متتن و تتدة تنميتتة المهتتارات ورياديتتة األعمتتا ، كليتتة االقتصتتاد إعتتداد الم لتتدورة ) (6)
 والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

( دورة التأهيتتتت  التربتتتتوو  طراستتتتق التتتتتدريس  متتتتن مركتتتتز التعلتتتتيم المستتتتتمر، كليتتتتة التربيتتتتة جامعتتتتة 7)
 األنبار، بتقدير ممتاز.
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 :البحوث المنشورة .7
 ة السورية على تركيا.ألزمأثار وانعكاسات الربيع العربي وا (1)

 .2014يلو  / أ 47سات العربية والدولية/ عدد مجلة المستنصرية للدرا
 .2013-2002اإلسراسيلية في عهد العدالة والتنمية  –تطور العالقات التركية (2)

 .2014و  / كانون أ 48عربية والدولية/ عدد مجلة المستنصرية للدراسات ال
 ظاهرة عدم االستقرار السياسي في العراق. (3)

 .2016/ يناير 11مجلة ش ون عراقية/ العدد 
 ية.سور م ددات الموقف الروسي من الثورة ال  (4)

 .2016/  زيران 54مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية/ عدد 
تقيتيم أداء : دراستة فتي 2011يناير 25توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة  (5)

 السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة.
 .2016/ أيلو  55/عدد مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 الدفاع الوقاسي  الشرعي  في العالقات الدولية.  (6)
 .2018/ آيار 14 /عددمجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية

)دراستتة  التتة بعتتا التفتتاعالت الدوليتتة واإلقليميتتة تتتأثير التتدين فتتي العالقتتات الدوليتتة  (7)
 المعاصرة(.

 .2019جامعة بغداد عدد نيسان  -مجلة دراسات دولية/ مركز الدراسات الدولية
مستتتقب  مجلتتس التعتتتاون لتتدو  الخلتتيج العربيتتتة فتتي ظتت  التطتتتورات اإلقليميتتة والدوليتتتة  (8)

 الراهنة. 
الجامعتتتتتة  –علتتتتتوم السياستتتتتية مجلتتتتتة أب تتتتتا  العلتتتتتوم السياستتتتتية/ كليتتتتتة القيتتتتتد النشتتتتتر/ 
 المستنصرية.

 مكانة العراق اإلقليمية في ظ  التنافس الدولي في منطقة الشرق األوسط. (9)
 قيد النشر/ مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية.

 مجموعة من المقاالت في بعا الص ف االلكترونية. (10)
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 :الكتب المؤلفة .8
 التركية: الم ددات والقضايا.  –العالقات السورية 

 :المؤتمرات العلمية .9
متتتتتتتتت تمر المركتتتتتتتتتز العراقتتتتتتتتتي للدراستتتتتتتتتات المشتتتتتتتتتاركة كبا تتتتتتتتت  ب  (1)

 .ت ت عنوان؛ )العرق: أزمات و لو ( 2016اإلستراتيجية / عمان 
المشتتتتتاركة كبا تتتتت  بمتتتتت تمر كليتتتتتة العلتتتتتوم السياستتتتتية / جامعتتتتتة   (2)

ن فتتي : الصتتراع والتعتتاو . ت تتت عنتتوان2019/ 4/ 30-29تكريتت فتتي 
 الشرق األوسط، ر ى متنافسة لنظام إقليمي جديد.

 :الجوائز العلمية والبحثية .11
المشتتتتاركة فتتتتي مستتتتابقة المركتتتتز العراقتتتتي للدراستتتتات اإلستتتتتراتيجية العلميتتتتة األولتتتتى فتتتتي 
األردن، والفتتتوز بتتتالمركز الثتتتاني متتتتع نشتتتر الب تتت  الموستتتتوم )ظتتتاهرة عتتتدم االستتتتتقرار 

 السياسي في العراق(.
 :اإلداريةالعمال  .11

 رسيس الو دة العلمية في كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة األنبار. (1)
كليتتة  -الم قتتتة فتتي قستتم العلتتوم السياستتيةالداسمتتة و بعتتا اللجتتان فتتي ية عضتتو ال  (2)

 . /جامعة األنبارالقانون والعلوم السياسية
 :خرىالمهارات ال .11

 :  اللغات (1)
 اللغة العربية )اللغة األم(.

 .االنكليزيةاللغة 
 : جيد جدًا.التعامل مع الحاسب اآللي (2)

 


