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 وشه انزاتيانسي
 

                                      د.ىبدي يشعبٌ سبيع نبصش االســـــــــــــى:

 

 31/5/3791 تبسيخ انًيالد:

 انحبنة انزًجية: يتزًج

 4عذد االًالد: 

 انذيبنـــة   : يسهى

 انتخصص: عهٌو سيبسية

 انٌظيفة : تذسيسي

 انذسجة انعهًية: استبر يسبعذ

 عنٌاٌ انعًم: جبيعة االنببس/ كهية انقبنٌٌ ًانعهٌو انسيبسية

 ىبتف انعًم:

 79017491990انيبتف اننقبل: 

 hade_72@yahoo.comانبشيذ االنكتشًني:  
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 :انًؤهالث انعهًيت: أوال 

 انخبريخ كهيخُب انجبيعت انذرجت انعهًيت

 4998-4997 انعهىو انسيبسيت بغذاد بكبنىريىس

 54/4/4991 انعهىو انسيبسيت بغذاد انًبجسخير

 5345/ 63/45 انعهىو انسيبسيت بغذاد انذكخىراة

    اخري

 

 انخذرج انىظيفي -ثبَيب : 

 انفخرة يٍ انً انجهت انىظيفت ث

 5339-5339 كهيت انخربيت نهعهىو االَسبَيت حذريسي 4

 يسخًر -5343 كهيت انقبَىٌ وانعهىو انسيبسيت  حذريسي  5

 5341-5346 كهيت انقبَىٌ وانعهىو انسيبسيت رئيس قسى 6

7    

8    

9    
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 -  انجبيعي:ثبنثب : انخذريس 
 انفخرة يٍ انً انجبيعت انجهت ث

 5339-5339 كهيت انخربيت نهعهىو االَسبَيت كهيت انخربيت نهعهىو االَسبَيت 4

 يسخًر -5343 كهيت انقبَىٌ وانعهىو انسيبسيت  كهيت انقبَىٌ وانعهىو انسيبسيت  5

6    

7    

8    

9    

1    

8    

 -  انخي قًج بخذريسهبرابعب : انًقرراث انذراسيت 

 انسُت انًبدة انقسى ث

 5344-5343 عهى انسيبست قسى انعهىو انسيبسيت 4

 5345-5344 انفكر انسيبسي انقذيى وانىسيط قسى انعهىو انسيبسيت  5

 انفكر انسيبسي انقذيى وانىسيط قسى انعهىو انسيبسيت 6

 انفكر انسيبسي انغربي انحذيث

5345-5346 

 انفكر انسيبسي انقذيى وانىسيط قسى انعهىو انسيبسيت  7

 انفكر انسيبسي انغربي انحذيث

5346-5347 

 انفكر انسيبسي انقذيى وانىسيط قسى انعهىو انسيبسيت 8

 انفكر انسيبسي انغربي انحذيث

 انفكر انسيبسي االساليي انًعبصر

5347-5348 

 وانىسيطانفكر انسيبسي انقذيى  قسى انعهىو انسيبسيت  9

 انفكر انسيبسي انغربي انحذيث

 انفكر انسيبسي االساليي انًعبصر

5348-5349 

 انفكر انسيبسي انقذيى وانىسيط قسى انعهىو انسيبسيت 1

 انفكر انسيبسي انغربي انحذيث

 انفكر انسيبسي االساليي انًعبصر

5349-5341 

8    
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 :خبيسب : )االطبريح وانرسبئم( انخي اشرف عهيهب 

 انسُت انقسى اسى االطروحت وانرسبنت ث

4    

5    

6    

7    

8    

 -:سبدسب: انًؤحًراث وانُذواث انعهًيت انخي شبرك فيهب 

َىع  يكبٌ االَعقبد انسُت انعُىاٌ ث

 انًشبركت

 باحث الرمادي-كمية المعارف  7996 مؤتمر: العولمة ومستقبل العالم 4
 باحث ليبيا-جامعة التحدي 1007 افريقيامستقبل التعميم في مؤتمر:  5
تجربة التربية والتعميم اليابانية وامكانية االستفادة   6

 1009 منها في العراق )ندوة(
 جامعة االنبار -كمية التربية

 باحث

 باحث جامعة االنبار-كمية القانون والعموم السياسية 1072 االنتخابات العامة في العراق..الواقع والطموح )ندوة( 7
 باحث جامعة االنبار-كمية القانون والعموم السياسية 1072 الهوية الوطنية المعوقات وسبل التعزيز)ندوة( 8
مؤؤؤؤؤتمر: المتتيؤؤؤؤرات االقميميؤؤؤؤة فؤؤؤؤي المنطقؤؤؤؤة العربيؤؤؤؤة  9

 1072 واالدوار الدولية الجديدة
 باحث جامعة الموصل-كمية العموم السياسية

 
 باحث جامعة تكريت-كمية العموم السياسية 1072 المستقبلمؤتمر: العراق الحاضر وافاق  1
 باحث  اربيل-جامعة جيهان 1072 مؤتمر: جامعة جيهان العممي الدولي االول 8
مؤتمر: المسألة الطائفية وصناعات األقميات في  9

 المشرق العربي الكبير
 باحث األردن-المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 1073

المؤتمر السنوي الثالث لمراكز األبحاث العربية:  43
مجمس التعاون الخميجي: السياسة واالقتصاد في ظّل 

 المتتيرات اإلقميمية والدولية

 باحث المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات/ الدوحة 1073

المؤتمر: الدولي الثالث والعشرون) االقتصاد  44
 االسالمي: الحاجة الى التطبيق وضرورات التحول(

 باحث العين-جامعة اإلمارات العربية 1074
 

 باحث الدوحة -لألبحاث ودراسة السياساتالمركز العربي  1074 مؤتمر: منتدى دراسات الخميج والجزيرة العربية 45
المؤتمر العممي الدولي الثاني حوار  مؤتمر: 46

 الحضارات والثقافات
1075 
 

 باحث جامعة الطفيمة /االردن

 

 

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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 األنشطة انعهًية االخشٍ: -سببعب 

  خبرج انكهيت داخم انكهيت

  

  

  

  

  

 

 انبيئت وانًجخًع او حطىير انخعهيى ثبيُب : انًشروعبث انبحثيت في يجبل انخخصص نخذيت 

 سُتان يحم انُشر اسى انبحث ث

 1072 جامعة جيهانمجمة  حقوق االنسان في العراق:الشباب وحق االنتخاب 4
 1070 نسانيهمجمة كمية التربيه لمعموم اإل  صالح السياسيدور مجمس التعاون الخميجي في عممية اإل 5
 1071 نسانيهمجمة كمية التربيه لمعموم اإل  احتالل العراق األمريكية والحرب النفسية   6
لمعموم القانونية  جامعة االنبارمجمة  دراسة في مشروع المنطقة التربية الفيدرالية في العراق: 7

 1071 والسياسية

سالمية "الحركة صول الفكرية لمعنف عند الحركات اإلاأل 8
 السنوسية نموذجا"

 1072 بيت الحكمة -ديانمجمة دراسات األ
 

جامعة سطيف  -مجمة العموم االجتماعية التعددية السياسية وعالقتها بالتعددية الحزبية 9
 الجزائر 1

1073 

ثورات التتيير العربي وصعود االحزاب  السياسية االسالمية  1
 لمسمطة

مجمة دراسات سياسية واستراتيجية /بيت 
 الحكمة

1076 

العراق بعد االحتالل االمريكي أزمة العنف الطائفي في  8
1002 

 1076 مجمة تكريت لمعموم السياسية

 :تبسعب: عضٌية انييئبت انعهًية انًحهية ًانذًنية 

 عضٌ ىيئة تحشيش يجهة جبيعة االنببس نهعهٌو انقبنٌنية ًانسيبسية -3

 عضٌ ىيئة تحشيش يجهة جبيعة االنببس نهعهٌو االنسبنية -1

 /انًعيذ االساليي انعبنًي /يبنيزيبعضٌ ىيئة تحكيى انًجهة انعشبية  -1
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 ثبني عشش: انهغبت 

 

 االنجهيزي -3

1-  

1-  

 

 

 

 

 

 

 

 


