
 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 

 

 

 انذاحيت انسيزة
 

 

 

 

 يؤيذ جبيز يحًىد حًذ انحهبىسي  :  ـى ـــــــــاالســ

  2/01/0792: حاريخ انًيـالد 

 يخشوج  انحانت انشوجيت :

 3  ذد األوالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذيـــــــــــانت

 فكز سياسي :     صــانخـخـص

   حذريسي:      ــــــتانىظيف

      عهىو سياسيت راهدكخى انذرجت انعهًيت :

 جايعت االنبار/ كهيت انقانىٌ وانعهىو انسياسيت:    عنىاٌ انعًم

 انعًم   :         هاحف

       19315035394:    انهاحف اننقال

 sa.mo208@yahoo.com : كخزونياإلنانبزيذ 
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 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت  

 خالتاري الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

ذبؽالورووس

ذ

 6991 العؾوم السياسية بغداد
 5002 العؾوم السياسية بغدادذاملاجدًري
ذهالدكًورا

ذ

   

 ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــذأخرى

 

  . ثانياً : انخذرج انىظيفي 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

-12-22الى -7/4/2001 وزارة الصناعة والمعادن/الحراريات م.مالحظ 1

2005 
2   16 

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي
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قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 ثانثاً : انخذريس انجايعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 6002-6002 االنبار/ فلوجة القانون 1
 20012-2008 االنبار/ فؾوجة العؾوم االسالمية 2

 اىل االن-2012 االنبار/ رمادي الؼانون 3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 رابعاً : انًقزراث انذراسيت انخى قًج بخذريسها. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 5062-5062 الفكر السياسي القديم والوسيط العموم السياسية 1
 5062-5062 الفكر السياسي القديم والوسيط العموم السياسية 2
 5061-5062 اسي القديم والوسيطالفكر السي العموم السياسية 3
 5061-5062 الفكر السياسي الغربي الحديث العؾوم السياسية 4
 2016-2015 الػؽر السياسي الغربي املعاصر العؾوم السياسية 5

 2017-2016 الػؽر االسالمي  العؾوم السياسية 6

 2017-2016 الػؽر السياسي الغربي املعاصر العؾوم السياسية 7
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 :انخي أشزف عهيها( انزسائم  ،االطاريح  ) خايساً: 

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 1

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 3

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 4

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 5

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 6

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 7

 

 انخي شارك فيها.انعهًيت واننذواث انًؤحًزاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

 مشترك بحث جامعة تكريت 5065 التعايش السمميالعراق/ مؤتمر/ 1
 ورقة حبث الؼانون/جامعة االنبار 2013 ندوة/أزمة اهلووة العراقية 2

 ورقة حبث الؼانون/ جامعة االنبار 2016 ـاعة السالم االهؾيندوة/ ص 3

 ورقة حبث الؼانون/ جامعة االنبار 2017 ندوة /سياسية ترامب جتاه العراق 4

 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ 5

 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ 6

 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ 7
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  يًيداالكا

 

 .ذاالخرىذؿقةذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

 2015مؤمتر عشر سـوات عؾى الدستور بريوت/  ــــــــ

 حماضرات يف املـتدوات الثؼافية يف االنبار ــــــــ

  ــــــــ

  ــــــــ

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 عضو اجلؿعية العراقية لؾعؾوم السياسية   -1

 عضو نقابة الصحفيين   -2
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 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

 2015 جامعة االنبار كتاب شؽر 1

 2012 جامعة تؽروت كتاب شؽر 2

 ــــــــــ ــــــــ ــــــــ 3

 ــــــــــ ــــــــ ــــــــ 4

 ــــــــــ ــــــــ ــــــــ 5

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 ـــــــــــ ــــــــــ 1

 ـــــــــــ ــــــــــ 2

 ـــــــــــ ــــــــــ 3

 ـــــــــــ ــــــــــ 4

 ـــــــــــ ــــــــــ 5

 ـــــــــــ ــــــــــ 6
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ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 المغة العربية -6

 بمستوى متقدمالمغة االنكميزية  -2

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


