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 السيرة الذاتية والعممية
 والمقب: د.سعد عمي حسين التميمي. اواًل/االسم الثالثي

 .5/21/2865 -ثانيًا/محل وتاريخ الوالدة: بغداد
 ثالثًا/الحالة الزوجية: متزوج.

رابعًا/الدرجات العممية: دكتوراه فمسفة في العموم السياسية من كمية العموم 
 .1003 -السياسية بجامعة بغداد

 خامسًا/الخبرات والمؤىالت العممية:
 .1004-1002عضو مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد لمفترة  -
عضو الييئة التدريسية في كمية العموم السياسية بجامعة بغداد لمفترة  -

1004-1005. 
عضو الييئة التدريسية في كمية العموم السياسية بالجامعة المستنصرية  -

 الوقت الحاضر.وحتى  -1021لمفترة 
كمية العموم  –قسم الحاسبات  –حاصل عمى شيادة كفاءة في الحاسوب  -

 بجامعة بغداد.
كمية العموم  -تدريس مادة المغة االنكميزية لطمبة المرحمة االولى -

 السياسية بجامعة بغداد.
تدريس مادة النظم السياسية في اوروبا الغربية والواليات المتحدة  -

كمية العموم السياسية بالجامعة  –ة المرحمة الثانية االمريكية لطمب
 المستنصرية.

 إجادة المغة االنكميزية. -
 سادسًا/البحوث المنشورة:
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 .1002 –تطور القدرات النووية الصينية وتأثيراتو االقميمية المحتممة  -
 .1002 –الواليات المتحدة وسبل مكافحة االرىاب الدولي  -
 .1004 –السمطة في العراق اشكالية التعاقب عمى  -
 .1004 –السياسة الخارجية: اطار نظري  -
 .1004 –حقوق االنسان في الدستور العراقي الدائم  -
 –السياسات العامة في ماليزيا: قراءة في اليات صنعيا وخصائصيا  -

1021. 
 .1021 –معوقات قيام النظام الفيدرالي في العراق  -
 .1023 –التحوالت السياسية في اليمن وتحديات االستقرار الداخمي  -
 .1022 –البناء الديمقراطي في العراق والمجتمع المدني : رؤية تحميمية  -

 سابعًا/دراسات مترجمة:
 .1001 –تحديات االستراتيجية االمريكية في افريقيا  -
 .1002 –نظرة االصولية لالسالمية الى الحياة كمعركة مستمرة  -
 .1002 –التسييالت االمريكية في السعودية  -
 .1005 –االستراتيجية القومية االمريكية لمنصر في العراق  -
 .1005 -لماذا يكرىوننا؟  -

 ثامنًا/المقاالت:
 .2888 –الباكستانية  –المتغيرات المؤثرة في العالقات اليندية  -
 .1000 –تطور القدرات النووية والصاروخية االيرانية  -
 –اثر التطور االقتصادي عمى التنمية االجتماعية في اليابان واليند  -

2888. 
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 .1000 –اليابان: نظرة في القدرات وابعاد الدور الياباني اقميميا ودوليا  -
 .1000 –القدرات العسكرية اليابانية  -
 .1000 –القدرات العسكرية السورية  -
 .1000 -لدمار الشاملكوريا الشمالية وامتالك اسمحة ا -
الباكستاني والردع النووي  -دراسة مقارنة بين الردع النووي اليندي -

 .1000-السوفيتي -االمريكي
 .2888 -العالقة بين الديمقراطية والتنمية في اليابان -
 .1001 –التطور االقتصادي والسياسي في اليابان  -
 .1002 -جنوب شرق اسيا في االستراتيجية االمريكية -
 .1005 -التجربة الديمقراطية في ماليزيا -
 .1005 -اسس التنمية األجتماعية في العراق -

 تاسعًا/المقاالت المترجمة:
 .1008 -دة ايقاض الحرب األىمية العراقيةاعا -
االمن في العراق :اطار عمل لتحميل التيديدات الناشئة  مع مغادرة القوات  -

 .1008 –االمريكية 
ب من العراق : جداول بديمة ، مخاطر مرتبطة واستراتيجيات االنسحا -

 .1008 -تخفيفية

العراق : الوقت لمبقاء ؟الواليات المتحدة بحاجة الى استراتيجية خروج  -
 .1008 -وليس مجرد الخروج

 .1008 –العراق : خمق شراكة استراتيجية  -

 .1008 -الوضع المتغير في العراق: تقرير التقدم -
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 .1020 -العراق : الشرق االوسط بعد حرب العراقتأثير  -
 .1020 -تجنب االزمة في حقل االلغام السياسي العراقي -
 .1008 -االنسحاب من العراق : تقييم جاىزية القوات االمنية العراقية -
 .1020 -حظر الديمقراطية في العراق -
 .1008 -قياس االستقرار واالمن في العراق -
  .1020 -بالد ما بين النيرينمكيافيّمي في  -

 .1008 -منع العراق من االنزالق ثانية نحو الفوضى الطائفية -
 

 عاشرًا/المؤتمرات العممية:
 .1003 -جامعة ويستمنستر-حضور مؤتمر عممي في بريطانيا -
 .1004 –جامعة اصفيان  -حضور مؤتمر عممي في ايران -
 .1005 -حضور مؤتمر عممي في كندا -

              saadali76@yahoo.comعشر/البريد االليكتروني:احد 
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