
 

 

 

 

 

 
 

 

 ٗصاسة اىخعييٌ اىعاىي ٗاىبحث اىعيَي

 جاٍعت االّباس

قسٌ ضَاُ اىج٘دة ٗاالعخَاد 

  يَيداالما

 

 

 

 

 اىسيشٓ اىزاحئ
 

 

 

 

          عَاد سصيل عَش:   ـٌ ـــــــــاالســ

  3/4/1979 : حاسيخ اىَيـالد 

 ٍخضٗج اىحاىت اىضٗجيت :

 4    ذد األٗالد  :ــعـــ

 ٍسيٌ  :   اىذيـــــــــــاّت

     اّظَت سياسيت -   عيً٘ سياسيت:      صــاىخـخـص

  حذسيسي:       تاى٘ظيف

 اسخار ٍساعذ   عيَيت :اىذسجت اى

         مييت اىقاُّ٘ ٗاىعيً٘ اىسياسيت  / جاٍعت االّباس:        عْ٘اُ اىعَو

 اىعَو   :         ٕاحف

 07906655468 :      اىٖاحف اىْقاه

 نخشّٗي اىبشيذ إالى

                                    emad.omar @uoanbar.edu.iq 

                                       emadcommittee@gmail.com 
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 ٗصاسة اىخعييٌ اىعاىي ٗاىبحث اىعيَي

 جاٍعت االّباس

قسٌ ضَاُ اىج٘دة ٗاالعخَاد 

  يَيداالما

 

 

 .أٗالً : اىَؤٕالث اىعيَيت  

 التبرَخ الكــلُــــت  الجبهعت  الذرجت العلوُت 

ذبؽالورووس

ذ

ذ0220ذالعؾومذالدقاسقةذذبغداد

ذ0200ذالعؾومذالدقاسقةذبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذ0208ذالعؾومذالدقاسقةذبغداد

ذذذذأخرى

 

  . ثاّياً : اىخذسج اى٘ظيفي 

 

 

 

 الً –الفترة هي  الجهت الىظُفت ث

 0200-0227 كلُت الحبصىة/ جبهعت االًببر ادارٌ 0

 0202-0200 كلُت الحبصىة / جبهعت االًببر تذرَضٍ 0

 0209 -0202 ُتكلُت القبًىى والعلىم الضُبص تذرَضٍ 2

 هضتور -0209 كلُت القبًىى والعلىم الضُبصُت رئُش قضن 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 
 

 

 ٗصاسة اىخعييٌ اىعاىي ٗاىبحث اىعيَي

 جاٍعت االّباس

قسٌ ضَاُ اىج٘دة ٗاالعخَاد 

  يَيداالما

 

 ثاىثاً : اىخذسيس اىجاٍعي . 

 الً -هي الفترة   الجبهعت )الوعهذ / الكلُت(  الجهت ث

 2013-2012 االّباس مييت اىحاس٘بذ1

 ٍسخَش -2013 االّباس تمييت اىقاُّ٘ ٗاىعيً٘ اىسياسيذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

ذذذ 8

 

 سابعاً : اىَقشساث اىذساسيت اىخى قَج بخذسيسٖا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

ذ0204-0202 حؼوقذاالندانذاحلاسوبذ0

ذ0205-0204 اجتؿاعذسقاسيذذالعؾومذالدقاسقةذ0

ذ0205-0204 احزابذسقاسقةذالعؾومذالدقاسقةذ2

ذ0206-0205 اجتؿاعذسقاسيذالعؾومذالدقاسقةذذ4

ذ0206-0205 تركقاذوايرانذالعؾومذالدقاسقةذذ5

ذ0207-0206 انظؿةذسقاسقةذودستوريةذمؼارنةذالعؾومذالدقاسقةذذ6

ذ0207-0206 اجتؿاعذسقاسيذالعؾومذالدقاسقةذ7



 

 

 

 

 

 
 

 

 ٗصاسة اىخعييٌ اىعاىي ٗاىبحث اىعيَي

 جاٍعت االّباس

قسٌ ضَاُ اىج٘دة ٗاالعخَاد 

  يَيداالما

ذ0208-0207 تركقاذوايرانذالعؾومذالدقاسقةذ8

ذ0208-0207 عذسقاسياجتؿاذالعؾومذالدقاسقةذ9

ذ0209-0208ذتركقاذوايرانذالعؾومذالدقاسقةذ02

ذمدتؿرذ0209-0208ذاجتؿاعذسقاسيذالعؾومذالدقاسقةذ

 

 :اىخي أششف عييٖا( اىشسائو  ،االطاسيح  )خاٍساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

ذذذذ0

ذذذذ0

ذذذذ2

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

 

 اىخي شاسك فيٖا.اىعيَيت ٗاىْذٗاث ىَؤحَشاث اسادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ذاملتغرياتذاالقؾقؿقةذيفذاملـطؼةذالعربقةذ:مؤمترذ1

ذواالدوارذالدولقةذاجلديدة

ذ

ذ

ذباحثذجامعةذاملوصلذ-كؾقةذالعؾومذالدقاسقةذ0202

ذباحثذجامعةذتؽريت-كؾقةذالعؾومذالدقاسقةذ0202ذوافاقذاملدتؼبلذمؤمتر:ذالعراقذاحلاضرذ2

ذباحثذاربقلذ-جامعةذجقفانذ0204ذمؤمتر:ذجامعةذجقفانذالعؾؿيذاالولذ3



 

 

 

 

 

 
 

 

 ٗصاسة اىخعييٌ اىعاىي ٗاىبحث اىعيَي

 جاٍعت االّباس

قسٌ ضَاُ اىج٘دة ٗاالعخَاد 

  يَيداالما

ندوة:ذاالنتخاباتذالـقابقةذيفذالعراقذوافاقفاذذ4

ذاملدتؼبؾقةذ

ذ

–كؾقةذالؼانونذوالعؾومذالدقاسقةذذ0208

ذجامعةذاالنبار

ذباحث

ربملانقةذالرابعةذالتحدياتذندوة:ذالدورةذالذ5

ذوالػرص

–كؾقةذالؼانونذوالعؾومذالدقاسقةذذ0209

ذجامعةذاالنبار

ذباحث

ذذذذذ6

ذذذذذ7

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ذذ

ذذ

ذذ

ذذ

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

دراصت فٍ صراع الجُش واالحزاة االصالهُت فٍ  1

 تركُب

 0229 هجلت كلُت التربُت للعلىم االًضبًُت

هجلت جبهعت االًببر للعلىم القبًىًُت  0202-0992القىي الوإثرة فٍ البرلوبى الوصرٌ  2

 والضُبصُت

0202 

هجلت جبهعت االًببر للعلىم القبًىًُت  رالٍ االهرَكٍاالصش الفكرَت والذصتىرَت للٌظبم الفذذ3

 والضُبصُت

0209 

تحذَبث العذالت االًتقبلُت فٍ الوجتوعبث الوٌقضوت ذ4

 :الذروس الوضتفبدة

جبهعت الٌهرَي –هجلت قضبَب صُبصُت   0202 

تأثُر التٌشئت االجتوبعُت والضُبصُت فٍ االتجبٍ ًحى ذ5

 التطرف

هعت بغذادهجلت العلىم الضُبصُت جب  0202 

 0202 هجلت االًببر للعلىم القبًىًُت والضُبصُت حقىق الورأة بُي الرؤَت الغربُت والخصىصُت الثقبفُتذ6

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ٗصاسة اىخعييٌ اىعاىي ٗاىبحث اىعيَي

 جاٍعت االّباس

قسٌ ضَاُ اىج٘دة ٗاالعخَاد 

  يَيداالما

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 ذذذذ-0

ذذذذ-0

ذ

ذ

ذ

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ شفادةكًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذال ت

ذ0202ذرئاسةذاجلامعةذشؽرذوتؼديرذ0

ذ0207ذرئاسةذاجلامعةذشؽرذوتؼديرذ0

ذ0208ذرئاسةذاجلامعةذشؽرذوتؼديرذ2

ذ0208ذرئاسةذاجلامعةذشؽرذوتؼديرذ4

ذ0209ذرئاسةذاجلامعةذشؽرذوتؼديرذ5

ذ0209 رئاسةذاجلامعة شؽرذوتؼديرذ6

ذ0209 رئاسةذاجلامعة شؽرذوتؼديرذ7

ذ0202 رئاسةذاجلامعة شؽرذوتؼديرذ8

ذ0202 رئاسةذاجلامعة شؽرذوتؼديرذ9

ذ0202 رئاسةذاجلامعة شؽرذوتؼديرذ02

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ٗصاسة اىخعييٌ اىعاىي ٗاىبحث اىعيَي

 جاٍعت االّباس

قسٌ ضَاُ اىج٘دة ٗاالعخَاد 

  يَيداالما

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

( في اىعشاق )اىسالً ٗاىعذه ٗاىَؤسساث اىفعاىت( مخاب16اّفار اىٖذف ) 0  2019 

) مخاب(داسيت ٗاىياث اىخذبيش اىسياسي في اىياباُاىبيشٗقشاطيت اال 0  2020 

 2020 اىخَنيِ اىسياسي ىَحافظت االّباس )مخاب( 2

4   

5   

6   

ذ

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغت العربُت-0

0- 

2-             

             

 

 

   CD َتن تضلُن ًضخت علً  


