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 البهادلً خصاف مصطفى جاسم حسٌن .د االسم :

 0791 بغداد  :التولد

 mustafaalamin2013@yahoo.com  :األلكترونً البرٌد

 متزوج :الحالة االجتماعٌة 

 )األول على دورته(0771جامعة بغداد  \بكالورٌوس علوم سٌاسٌة : التحصٌل العلمً

 2112جامعة بغداد  \ماجستٌر  عالقات دولٌة -                    

  2111جامعة النهرٌن \دكتوراه سٌاسة دولٌة  -                  

د الحرب مدة ما بع\ والمشرق العربً األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة:الدكتوراهحة واطرعنوان 

 الباردة

 .الجامعة المستنصرٌة \كلٌة العلوم السٌاسٌة \العمل الحالً: استاذ السٌاسة الدولٌة

الجامعة –رئٌس قسم العالقات الدولٌة و السٌاسة الخارجٌة فً كلٌة العلوم السٌاسٌة 

 ستنصرٌة.مال

 المرتبة العلمٌة :مدرس دكتور/ قمت بتروٌج معاملة الترقٌة الى أستاذ مساعد

                   :السابقة  الوظائف

 2112عضو مجلس بلدي فً مدٌنة الصدر حتى عام  -                   

 مدٌر عام مكتب انتخابات بغداد األقلٌمًمعاون  -                   

   مدٌر عام مكتب انتخابات البصرة وكالة -                   

 وكالة الرصافة \بغداد ب انتخاباتمدٌر عام مكت -                   

 المناصب التً ترشحت ألٌها:

لألنتخابات وقد وصلت الى المرحلة عضو مجلس المفوضٌة العلٌا المستقلة -                 

 مرشحا(.  01االخٌرة )مرحلة 

 (2102البرلمانٌة ) عضوعن ائتالف دولة القانون)بغداد( فً األنتخابات-              



 :والمهارات  الدورات

   2111  الٌات المتحدة االمرٌكٌة دورة فً النظام الفدرالً فً العراق فً الو -                  

   2119 المدٌر الفعال فً المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخاباتدورة    -                  

 RTI 2112دورة الحكومات المحلٌة من قبل منظمة    -                  

اعتمادها معاٌٌر الكفاءة والخبرة  بسبب عدم 2111فً عام ضٌةقدمت استقالتً من المفو*

 .والنزاهة

كلٌة العلوم  \فً قسم السٌاسة الدولٌة أطروحةالدكتوراه كا فضل  أطروحة* تم اختٌار 

األوروبً فً  االتحادنسخة منها الى  إرسالحٌث تم 2111جامعة النهرٌن لعام \السٌاسٌة

 .بٌن الطرفٌن العلمً تعاونأطار ال

 اراتفً األم اإلستراتٌجٌةمن األطروحة الى مركز البحوث و الدراسات نسخة  إرسال* تم 

 .العربٌة المتحدة لغرض نشرها

 لً العدٌد من كتب الشكر.*

 العلمٌة ولجان مناقشة طلبة الماجستٌر.و عضوٌة الكثٌر من اللجان  *رئاسة

 .بعد الحرب الباردة" اإلقلٌمًركٌا منشور بعنوان" دور ت * لً بحث

دور وسائل االعالم "فً المؤتمر العلمً الذي أقامه المركز العلمً العراقً بعنوان  * لً بحث

 "فً تشكٌل الوعً الثقافً

 اهرة"ول العربٌة: بحث فً اسباب الظتغٌٌرفً الد* بحث قٌد النشر بعنوان " األصالح و ال

-الت المنشورة والسٌما فً مجلة االسبوعٌة وأبرزها*لً العدٌد من الكتابات و المقا

كتلة الضامنةو األزمة و األغلبٌة السٌاسٌة و ال الدٌمقراطٌة التوافقٌة و أضطراب المنهج

بأسم مصطفى ....السٌاسٌة العراقٌة : مشارٌع متضادة  وقراءة فً صعود األسالم السٌاسً

 االمٌن

فً الفضائٌات العراقٌة التحلٌلٌة و االستضافات  -اسٌةالسٌ التلفزٌونٌة*لً العدٌد من اللقاءات 

 بالشأن المحلً واالقلٌمً والدولً. السٌاسً ذات االهتماموالدولٌة  والعربٌة 

 لقاء العدٌد من المحاضرات فً المعهد العالً للتطوٌر األمنً واألداري فً وزارة الداخلٌة.*أ

 فً المركز الثقافً فً الكرادة. الثقافٌة-السٌاسٌة ألقاء العدٌد من المحاضرات *

 

 


