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 جامعة االنبار
 كلية القانون والعلوم السياسية

  

 "موجزة" (V.C)السيرة الذاتية                                                             
         ناصرىادي مشعان ربيع : الرباعيم ــساأل 

 :معمومات عامة : ولً أ
 ىيت  –النبار  -العراق :وانــنـعـال.1 

 كمية القانون  والعموم السياسية - النبارامعة العمل : ج 

 :العموم السياسية  القسم 

 عميد كمية القانون والعموم السياسية :العنوان الوظيفي 

 :دكتوراه الشيادة الكاديمية 
 عموم سياسية  التخصص العام : 

 التخصص الدقيق: فكر سياسي           

 استاذالعممي:  لمقبا     

 معمومات شخصية  :.2

  : النبار- ىيتمكان الــولدة                                            

  : 1972تاريــخ الولدة        

 :07830472778    نقال 

  يكترونلالبريد ال : Hade_72@yahoo.com                                
                                            

 لعممية :لمؤىالت اا ثانيا :
 تاريخ الحصول عمييا دولةــال عةــالجام درجةــال

 1995 العراق بغداد البكالوريوس
 1998 العراق بغداد الماجستير

 2112 العراق بغداد هالدكتورا
 ة : الخبرات الوظيفي: ثالثا

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 الميام الرئيسية
 إلى من

 تدريس -1 2116 1999 ليبيا-جامعة التحدي تدريسي
 2116-2112رئيس قسم -2

 تدريسي 2111 2116 جامعة النبار-كمية التربية تدريسي
 2117-2113 رئيس قسم مستمر -2111 كمية القانون والعموم السياسية تدريسي

 -2118عميد الكمية 
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 : الخبرات التعميمية والىتمامات البحثية : رابعاً 
 الدراسات الولية)البكالوريوس(: يف . تدريس المواد1

 التخصص السنة اسم المادة
 قسم العموم السياسية ةالثاني الفكر السياسي القديم والوسيط

 قسم العموم السياسية الثالثة الفكر العربي السالمي
 قسم العموم السياسية ةالثالث الفكر السياسي الغربي الحديث

 قسم العموم السياسية الرابعة الفكر السياسي السالمي المعاصر
   تدريس مواد الدراسات العميا  -2

 جغرافية/كمية التربية لمعموم النسانية دكتوراه جغرافية سياسية 

 جغرافية/كمية التربية لمعموم النسانية ماجستير ياسيةسمشكالت 
 مكان المناقشة السنة الطاريح والرسائل التي تم مناقشتيا -3

 كمية العموم السياسية/جامعة بغداد رسالة ماجستير سياسية لبي المعالي الجوينيالفكار ال
طروحات العدالة العالمية والواجب الخالقي لمعالجة 

 الفقر العالمي
 كمية العموم السياسية/ جامعة تكريت رسالة ماجستير

التربية بنات/ جامعة  قسم التاريخ كمية اطروحة دكتوراه 1976-1958العالقات المبنانية السورية 
 بغداد

 كمية العموم السياسية/جامعة بغداد اطروحة دكتوراه القيم في الفكر السياسي المريكي المعاصر

 كمية العموم السياسية/جامعة بغداد اطروحة دكتوراه الطروحات الفكرية عند الفين توفمر
 لعموم السياسية/جامعة بغدادكمية ا رسالة ماجستير الفكار السياسية عند الوىاب المسيري

 كمية العموم السياسية/جامعة بغداد رسالة ماجستير سمطة المعرفة في الفكر السياسي الغربي المعاصر
 كمية العموم السياسية/جامعة بغداد رسالة ماجستير نظرية الالعنف في فكر المياتما غاندي 

 كمية العموم السياسية/جامعة بغداد ماجستير رسالة حقوق القباط في الفكر السياسي المصري المعاصر
 الجية السنة عضوية المجالت العممية الكاديمية -4

مجمة جامعة النبار لمعموم القانونية  مدير تحرير
 والسياسية

 جامعة النبار 2117 -2115
 

 

مجمة جامعة النبار لمعموم القانونية  عضو ىيئة تحرير
 والسياسية

 رجامعة النبا -2117
 

عضو المجمس العممي لممجمة الفريقية لمعموم 
 السياسية

 الجزائر مستمر -2115

 جامعة النبار -2117 النسانية لمعموم كمية التربيةمجمة  عضو ىيئة تحرير
 المركز العربي العممي في ماليزيا مستمر -2115 لمعموم النسانية عضو ىيئة تحكيم في المجمة العربية

 



3 

 

 ت المتخصصة والندوات العممية :: المؤتمرا 5
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 باحث 1997 الرمادي-كمية المعارف  العولمة ومستقبل العالممؤتمر: 
 باحث 2111 ليبيا-جامعة التحدي مستقبل التعميم في افريقيامؤتمر: 

تجربة التربية والتعميم اليابانية وامكانية الستفادة منيا  
 في العراق )ندوة(

 باحث 2119 جامعة النبار -كمية التربية

جامعة -كمية القانون والعموم السياسية النتخابات العامة في العراق..الواقع والطموح )ندوة(
 باحث 2113 النبار

 
جامعة -كمية القانون والعموم السياسية ز)ندوة(اليوية الوطنية المعوقات وسبل التعزي

 النبار
 باحث 2113

 
مؤتمر: المتغيرات القميمية في المنطقة العربية والدوار 

 الدولية الجديدة 
 جامعة الموصل-كمية العموم السياسية

2113 
 باحث
 
 

 باحث 2113 جامعة تكريت-كمية العموم السياسية مؤتمر: العراق الحاضر وافاق المستقبل
 مؤتمر: جامعة جييان العممي الدولي الول

 
 اربيل-جامعة جييان
 

 باحث 2113

مؤتمر: المسألة الطائفية وصناعات األقميات في 
 المشرق العربي الكبير

 

المركز العربي لألبحاث ودراسة 
 األردن-السياسات

 
2114 

 
 باحث

المؤتمر السنوي الثالث لمراكز األبحاث العربية: مجمس 
التعاون الخميجي: السياسة والقتصاد في ظّل 

 المتغيرات اإلقميمية والدولية

المركز العربي لألبحاث ودراسة 
 السياسات/ الدوحة

 باحث 2114

المؤتمر: الدولي الثالث والعشرون) القتصاد 
 السالمي: الحاجة الى التطبيق وضرورات التحول(

 باحث 2114 العين-جامعة اإلمارات العربية
 
 

المركز العربي لألبحاث ودراسة  مؤتمر: منتدى دراسات الخميج والجزيرة العربية
 الدوحة -السياسات

 باحث 2115

لي الثاني حوار الحضارات المؤتمر العممي الدو  مؤتمر:
 والثقافات

 جامعة الطفيمة /الردن
 

 باحث 2116

 مؤتمر :الحركات الجتماعية في سياقات انتقالية
 
 

المركز العربي لألبحاث ودراسة 
 تونس -السياسات

 باحث 2118

http://www.dohainstitute.org/home/getpage/6a7feeda-4e25-4b5e-867c-37de30e5e5e8/f70ed349-0be6-4379-ab4e-09f61dd8f635
http://www.dohainstitute.org/home/getpage/6a7feeda-4e25-4b5e-867c-37de30e5e5e8/f70ed349-0be6-4379-ab4e-09f61dd8f635
http://www.dohainstitute.org/home/getpage/6a7feeda-4e25-4b5e-867c-37de30e5e5e8/f70ed349-0be6-4379-ab4e-09f61dd8f635
http://www.dohainstitute.org/home/getpage/6a7feeda-4e25-4b5e-867c-37de30e5e5e8/f70ed349-0be6-4379-ab4e-09f61dd8f635
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 :والمنجزة : البحوث المنشورة  6
 

 السنة الحالة المجمة عنوان البحث
 

 1999 منشور ستاذمجمة األ واثره في نيضة اليابان المعاصرة التعميم في اليابان 
 2119 منشور نسانيومجمة كمية التربيو لمعموم اإل  اتركي زاب اإلسالمية في حألدراسة في صراع الجيش وا

ستعمار إلى الحداثة إلى العولمة)اختالف الغرب: من األ
 المسميات وتشابو األىداف(

 بيرت-ريةبحاث والتنمية الحضامعيد األ
 2119 منشور

 2113 منشور جامعة جييانمجمة  حقوق النسان في العراق:الشباب وحق النتخاب

صالح دور مجمس التعاون الخميجي في عممية اإل
 السياسي

 2111 منشور نسانيومجمة كمية التربيو لمعموم اإل 

 2112 منشور نسانيواإل مجمة كمية التربيو لمعموم  احتالل العراق األمريكية والحرب النفسية  
لمعموم القانونية  جامعة النبارمجمة  دراسة في مشروع المنطقة الغربية الفيدرالية في العراق:

 2112 منشور والسياسية

سالمية "الحركة صول الفكرية لمعنف عند الحركات اإلاأل
 السنوسية نموذجا"

 بيت الحكمة -ديانمجمة دراسات األ
 2113 منشور

 

جامعة سطيف  -مجمة العموم الجتماعية لسياسية وعالقتيا بالتعددية الحزبيةالتعددية ا
 الجزائر 2

 2114 منشور

ثورات التغيير العربي وصعود الحزاب  السياسية 
 السالمية لمسمطة

مجمة دراسات سياسية واستراتيجية /بيت 
 الحكمة

 2117 منشور

يكي أزمة العنف الطائفي في العراق بعد الحتالل المر 
2113 

 2117 منشور مجمة تكريت لمعموم السياسية

 2118 منشور بيت الحكمةمجمة  الالعنف في فكر المياتما غانديمنيج 
 

 
 ::الكتب المنشورة 7

 تاريخ النشر جية النشر عنوان الكتاب
 2119 بيروت –دار العارف  التحديث في اليابان واثره في تطور الفكر السياسي

 2111 بيروت -دار العارف من الستشراق الى العولمة )مشترك( غربالشرق و ال
 2113 وزارة التعميم العالي العراقية والحريات العامة )مشترك( الحقوق

 6102 عمان -دار الجنان دراسات في الديمقراطية وحقوق االنسان

 

 


