
 

 

 

 

 

 االسم : سالم داود غزيل 

 6/8/9191تاريخ الميالد : 

 الحالة الزوجية : متزوج 

 4عدد األوالد : 

 الديانة : مسلم 

 التخصص : العلوم  السياسية / العالقات الدولية 

 الوظيفة : تدريسي 

 الدرجة العلمية : أ. م. د. علوم سياسية 

 عنوان العمل : جامعة االنبار / كلية القانون والعلوم والسياسية 

 79179689984هاتف العمل : 

 79179689984هاتف النقال : 

 sala7915@yahoo.comالبريد اإللكتروني : 
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  أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ الكلية الجامعة العلميةالدرجة 

 9/9/2772 جغرافية االنبار بكالوريوس

 28/6/2775 علوم سياسية المستنصرية الماجستير

 95/1/2795 علوم سياسية بغداد الدكتوراه

    أخرى

 

  ثانياً : التدرج الوظيفي. 

 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2771-2776 جامعة االنبار/كلية اآلداب تدريسي 9

 -2771 جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية تدريسي 2

3    

4    

5    

6    
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  ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

 29771-2776 جامعة االنبار كلية اآلداب 9

 -2771 جامعة االنبار كلية القانون والعلوم السياسية  2

3    

4    

5    

6    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها.

 السنة المادة القسم ت

 2778-2776 علم النفس كلية اآلداب قسم االجتماع 9

 2771-2778 حقوق إنسان كلية اآلداب قسم االجتماع 2

3    

4    

5    

6    
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 سابعاً: األنشطة العلمية األخرى.

 خارج الكلية  داخل الكلية

___________ ___________ 

___________ ___________ 

___________ ___________ 

___________ ___________ 

___________ ___________ 

___________ ___________ 

 

 

 ثامناً : المشروعات البحثية في مجال االختصاص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم.

 السنة محل النشر اسم البحث ت

 2778 مجلة جامعة ديالى األهمية الجيوبولوتيكية للكبريت 9

الرؤية المستقبلية لحوض نهر  2
 الفرات

 2778 مجلة التاريخ العربي 

العالقات اإليرانية الروسية للفترة من  3
9119-2799 

 2799 مجلة الجامعة العراقية

الدور اإلقليمي العراقي بعد  4
1/4/2773 

 2792 كلية اآلداب جامعة بغداد

مركز العلوم اإلنسانية  آلية البناء الديمقراطي في العراق  5
واالجتماعية مجلة اآلداب 
 والفنون وعلم اإلنسانيات

2796 

6    
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