
 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 السيره الذاتيه
 

 بشير هادي عبد الرزاق عليـم : ـــــــــاالســ

  1965تاريخ الميـالد :

 متزوج الحالة الزوجية :

 7 دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم الديـــــــــــانة:

  العلوم السياسيةص: ــالتـخـص

 تدريسيه : ــــــالوظيف

 استاذ مساعد دكتور الدرجة العلمية :

 جامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم السياسيةعنوان العمل : 

 العمل   :         هاتف

  07804317788:   الهاتف النقال

 beshero@uoanbar.edu.iqكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1998 العلوم السياسية بغداد

المعهد العالي للدراسات السياسية  المستنصرية الماجستير

 والدولية

2001 

 هالدكتورا

 

 2012 العلوم السياسية النهرين

    أخرى

 

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 .ثانياً : التدرج الوظيفي 

 التدريس الجامعي .ثالثاً :  

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

 2010-2007 االنبار كلية القانون الفلوجة 1

 حتى اليوم -2011 االنبار كلية القانون والعلوم السياسية 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2020-2019 المدخل الى دراسة االستراتيجية العلوم السياسية 1

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010-2007 كلية القانون الفلوجة مدرس مساعد 1

 كلية القانون والعلوم السياسية  مدرس 2

 ججامعة االنبار

2012- 2015 

 كلية القانون والعلوم السياسية  استاذ مساعد 3

 

 حتى اليوم -2016

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 2020-2019 التفكير االستراتيجي واالمن القومي العلوم السياسية 2

 2020-2019 الصراع الدولي:آلياته وإدارته العلوم السياسية 3

 2020-2019 إدارة االزمات وفن التفاوض العلوم السياسية 4

 2021-2020 المدخل الى دراسة االستراتيجية العلوم السياسية 5

 2021-2020 االنظمة السياسية والدستورية العلوم السياسية 6

7    

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

االستراتيجية تأثير الطاقة في  1

 الصينية تجاهالشرق االوسط

 2020 العلوم السياسية

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ققققققققققققققققققق  ا   قققققققققققققققققققق       ققققققققققققققققققققق   1 ق الشر
 2030مرص

 

 بحث جامعة عين شمس 2020

ا مم المتحدة  معالج  قضايا  2

 الشر  ا    

 بحث جامعة عين شمس 2021

انتفاضة القدس ومستقبل  3

 القضية الفلسطينية

الجمعية العربية للعلوم  2021

 السياسية

 مشاركة

رؤية استشرافية لعوامل  4

التفوق االقتصادي في ظل 

معطيات الثورة الصناعية 

 الرابعة

كلية  جامعة الموصل 2021

 االدارة واالقتصاد

 حضور

قانون المحكمة االتحادية العليا  5

 بين التشريع والتعديل

مركز الدراسات الدولية  2021

 جامعة بغداد

 مشاركة

البيئة االقليمية للعراق في ظل  6

 رئاسة جو بايدن

 حضور جامعة النهرين 2021



 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

قاعدة بيانات سكوبس للنشر  7

 العالمي

 حضور الجامعة المستنصرية 2021

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

ورشة في كلية التربية االساسية الجامعة  ندوة علمية عن الصراع الدولي في سوريا

 المستنصرية
ورشة في شركة اجواد للخدمات العلمية  

 واالكاديمية
  

  

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 .التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

الشرق االوسط وابعاده االستراتيجية:دراسة  1

 نظرية

مجلة العلوم 

 السياسية/قبول نشر

2021 

2    

3    

4    

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

1- 

2- 

 الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

وزير التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 1

 العلمي

2021 

وزير التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 2

 العلمي

2020 

 2020 رئيس جامعة االنبار وتقديرشكر  3

 2021 المجلة العربية للعلوم السياسية شكر وتقدير 4

 2021 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 5



 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

٦    

٧    

٨    

٩    

١٠    

١١    

١٢    

١٣    

١٤    

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية -1

2- 

3- 

 

 CD يتم تسليم نسخة على  


	التـخـصــص: العلوم السياسية
	الوظيفــــــه : تدريسي
	الدرجة العلمية : استاذ مساعد دكتور
	الهاتف النقال:   07804317788

