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 السيرة الذاتية

(c-v) 

 -السيرة الشخصية: -1

 االسم واللمب : دمحم دحام كردي جاسم الفهداوي

 المومية: عربي

 الجنسية : عرالي                     جواز السفر: عرالي

 1644المواليد : االنبار 

  الحالة الزوجية : متزوج

 3عدد االوالد: 

 الرمادي –االنبار  –العنوان الدائم : العراق 

   886314538116545الهاتف : 

 daham_1977@yahoo.com:   الشخصي االميل

 19yy@uoanbar.edu.iq-dahamاالميل الجامعي :  

 

 السيرة العلمية: -2

 الشهادة : دكتوراه

 6886الحصول عليها: تاريخ 

 اللمب العلمي: استاذ مساعد

 6813تاريخ الحصول عليه: 

 دوليةال : عاللات دولية         التخصص الدليك: السياسةالعام  التخصص

 كلية المانون والعلوم السياسية –مكان العمل: جامعة االنبار 

 4/1/6883تاريخ اول تعيين: 

mailto:daham_1977@yahoo.com
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 سنة 11عدد سنوات الخدمة: 

 

 

 الشهادات الحاصل عليها-3

 الجامعة السنة  الشهادة 

 بغداد 1666 بكالوريوس علوم سياسية 1

 المستنصرية 6883 ماجستير عاللات دولية 

 النهرين 6886 دكتوراه السياسة الدولية 

 

 الشهادات االخرى:-4

 الجهة المانحة السنة الشهادة 

 Iso2008 6811 BM-TRADA 
COM.  

 BM-TRADA 6816 خارجي الدوليةشهادة مدلك  
COM. 

 BM-TRADA 6816 شهادة مدلك داخلي 
COM 

 

 الوظائف االدارية:-5

  6816 -6818جامعة االنبار –ممرر لسم العلوم السياسية 

  6812 – 6818رئيس شعبة ضمان الجودة واالعتماد 

  6812 – 6816جامعة االنبار  –عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد 

 6816 – 6813علوم السياسية كلية المانون وال معاون عميد 

  لجنة االمتحانات الدائمة في كلية المانون والعلوم السياسية جامعة االنبارعضو 

 البحوث العلمية المنجزة:-6

 السنة النشرمكان  نوعه البحث 

اثر البيئة الدولية في سياسة  1

-1668العراق الخارجية

6888 

الجامعة  رسالة ماجستير
 المستنصرية

6883 
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مستمبل االتحاد  6
 التأثيراالوروبي)دراسة في 

 السياسي الدولي(

 6886 جامعة النهرين اطروحة الدكتوراه

كردستان العراق  -الليم  3
دراسة  وحك تمرير المصير

 سياسية  -لانونية 

مجلة جامعة  بحث منشور
 نوروز

6811 

مستمبل الدولة العرالية بين  1
 والتمسيمالفيدرالية 

مجلة جامعة  بحث منشور
 االنبار

6816 

اليابان والمرن الحادي  2
 والعشرين

مجلة كلية  بحث منشور
 المعارف الجامعة

6813 

مجلس االمن والتدخل  3
 االنساني في سوريا

مجلة جامعة  بحث منشور
 االنبار

6815 

 االرهاب مفهوم اشكالية 4
 الدولي

مجلة السياسة  بحث منشور
الجامعة والدولية 

 المستنصرية

6815 

االنسحاب االمريكي من  5
االتفاق النووي االيراني في 
عهد الرئيس دونالد ترامب 

6815 

مجلة جامعة  ممبول للنشر
 تكريت

6816 

تداعيات انسحاب المملكة  6
المتحدة من االتحاد 

 6813االوروبي 

مجلة كلية  ر ونشبحث م
 المعارف

6816 

 مستمبل الرؤية التركية 18
 ألمن الطالة

مجلة االنبار  بحث منشور
للعلوم المانونية 

 والسياسية

6868 

  

 المؤهالت االخرى:-7

 عضو الجمعية العرالية للعلوم السياسية 

 عضو اتحاد الحموليين العراليين 

 عضو جمعية حموق االنسان العرالية 

 عضو رابطة التدريسيين الجامعيين العرالية 

  6883 -6881والحريات العامة في معهد االدارة الرصافة محاضر مادة حموق االنسان 

 6811 -6885محاضر مادة النظم السياسية كلية االدارة وااللتصاد جامعة االنبار 

 : المشارك بها المؤتمرات-5
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 6883 الماهرة جامعة( الماهرة( )الحضارات حوار) مؤتمر 

 6886 بغداد جامعة( ودوليا الليميا ومؤثرة فاعلة عرالية سياسة نحو) مؤتمر 

 6818 االنبار جامعة( المتحدة االمم ميثاق من السابع والفصل العراق) مؤتمر 

 6811االنبار جامعة( العربي الوطن في للسلطة السلمي التداول) مؤتمر 

 6813مؤتمر ) كردستان العراق وحك تمرير المصير(  جامعة نوروز 

  6811مؤتمر ) االرهاب الدولي ( الجزائر 

 6811تمر)مولف المجتمع الدولي من االجئين السوريين ( مؤ 

  6815مؤتمر ) االعتدال في الخطاب الديني والسياسية( جامعة االنبار 


