
 العلمية  -السٌرة الذاتٌة

                             .الشمري ناظم نواف ابراهٌم .د االسم الثالثً :

  للقب العلمً : استاذ مساعد دكتور.ا

 صالح الدٌن -الدجٌل– 1661-1- 1التولد :  

 الحالة االجتماعٌة : متزوج 

                             4عدد افراد االسرة : 

 التحصٌل الدراسً : 

 . 1661سنة بكالورٌوس : علوم سٌاسٌة / جامعة بغداد ال -1

عنوان الرسالة )سٌاسة الهند  :ماجستٌر : علوم سٌاسٌة  / الجامعة المستنصرٌة ال -1

 .  1111(  سنة1111 -1691)االقلٌمٌة فً ضوء المتغٌرات الدولٌة الجدٌدة 

عنوان االطروحة ) : مصر العربٌة دكتوراه : علوم سٌاسٌة  / القاهرة /جمهورٌةال -3

وحتى  1113ظاهرة العنف السٌاسً فً العراق المعاصر منذ االحتالل االمرٌكً سنة 

1116 .  

 االختصاص العام : علوم سٌاسٌة . -4

 االختصاص الدقٌق : نظم سٌاسٌة . -5

المنصب الحالً : رئٌس قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة ، كلٌة العلوم  -6

 الجامعة المستنصرٌة . السٌاسٌة /

 -النشاطات العلمٌة :

بحث منشور بعنوان : ظاهرة عدم االستقرار السٌاسً فً العراق وتداعٌاته العربٌة  -1

 واالقلٌمٌة ، المجلة السٌاسٌة والدولٌة / العلوم السٌاسٌة / الجامعة المستنصرٌة

1111. 

وافاق المستقبل ، المجلة  –بحث منشور بعنوان :سٌادة العراق الوطنٌة ... الواقع  -1

 . 1111 السٌاسٌة والدولٌة / الجامعة المستنصرٌة

بحث منشور بعنوان : المصالحة الوطنٌة الحل االمثل لتحقٌق االستقرار السٌاسً  -3

)جمهورٌة جنوب افرٌقٌا انموذجا ( مجلة االستاذ / كلٌة التربٌة /ابن رشد / جامعة 

 .  1113بغداد



م االنتخابٌة : دراسة التحول من النظام العنصري الى بحث منشور بعنوان : النظ -4

مجلة  1116 -1664فً جمهورٌة جنوب افرٌقٌا  النظام الدٌمقراطً التعددي

 .السٌاسٌة والدولٌة / العلوم السٌاسٌة / الجامعة المستنصرٌة .

بحث منشور بعنوان : اشكالٌة التحول الدٌمقراطً فً البلدان العربٌة ، مجلة  -5

 . 1113الجامعة المستنصرٌة  – المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة

بحث منشور بعنوان : ازمة المواطنة فً العراق وسبل عالجها ، مجلة السٌاسٌة  -6

 . 1115والدولٌة،كلٌة العلوم السٌاسٌة ، الجامعة المستنصرٌة ،

عضو لجنة مناقشة  رسالة طالب ماجستٌر فً قسم النظم السٌاسٌة الموسومة  -1

)ظاهرة الٌمٌن المتطرف فً اوروبا : دراسة سٌاسٌة اجتماعٌة فً االسباب 

عضو لجنة متابعة وفقا لالمر االداري . 1114واالبعاد ( للطالب سعٌد كاظم احمد ، 

 . 1114/ 1/3فً  361ش/ا/

عن رسالتها  (ابتسام شنٌشل حسن ) لماجستٌرا -عضولجنة مناقشة طالبة -9

قسم التارٌخ  ( فً 1613-1656الكوبٌة –ات السوفٌتٌة الموسومة )العالقا

،معهد التارٌخ 1114-11-19بتارٌخ  1139باالمر االداري م / الحدٌث والمعاصر

،بغداد اتحاد المؤرخٌن العرب –جامعة الدول العربٌة –والتراث العلمً العربً 

 )خارجً (.. 1114،

فً  -المرحلة الثالثة مادة النظم الساسٌة فً الوطن العربً ودول الجنوب  ٌسسدرت -6

 .كلٌة العلوم السٌاسٌة / الجامعة المستنصرٌة

فً كلٌة  -درست المرحلة االولى مادة القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة  -11

 .العلوم السٌاسٌة / الجامعة المستنصرٌة

دة حقوق االنسان فً كلٌة الهندسة / الجامعة درست المرحلة االولى ما -11

 المستنصرٌة.

مؤسسً كلٌة القانون / جامعة االمام الصادق )ع( فرع الدجٌل ،  احد  -11

ودرست تارٌخ القانون وقانون حمورابً للمرحلة االولى وكذلك درست القانون 

 .. 1111-1116للمرحلة الثانٌة فً نفس الكلٌة  االداري

درست المرحلة الثانٌة مادة الفكر السٌاسً القدٌم والوسٌط  ، كلٌة العلوم  -13

 السٌاسٌة / الجامعة المستنصرٌة .

مادة  -درست مرحلة الماجستٌر فً قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة  -14

 العلوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة .الفساد السٌاسً واالداري والمالً 

وكفاءة  -حاسبات وطرائق تدرٌس–الدورات العلمٌة  المشاركة فً عدد من -15

 انكلٌزٌة. لغة

المشاركة فً برنامج ادارة السٌاسات العامة ضمن مشروع روابط /الوكالة  -16

المنعقدة فً جامعة مشروع ترابط / ادارة السٌاسة العامة االمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 

االكادٌمٌٌن فً صناعة السٌاسة كلٌة العلوم السٌاسٌة تحت عنوان ) دور –النهرٌن 

 .   - 1113 5 -3- 16العامة (

مقرر الجلسة فً المؤتمر السنوي بعنوان )العراق والمعادلة االمنٌة الخلٌجٌة  -11

  . 1111-الجامعة المستنصرٌة –واالقلٌمٌة ( كلٌة العلوم السٌاسٌة 



كلٌة  1111 -11-13بتارٌخ  113عضو لجنة امتحانٌة باالمر االداري  -19

 الجامعة المستنصرٌة .–لوم السٌاسٌة الع

بتارٌخ 1696اشراف بحوث المرحلة الرابعة االمر االداري المرقم ش. /ا/  -16

 الجامعة المستنصرٌة .–كلٌة العلوم السٌاسٌة  1113- 13-11

دعوة مشاركة فً ورشة عمل تحت عنوان )سلوك الجماهٌر خالل المهل  -11

  1111-5-14بغداد بتارٌخ –قاعة اشور –الممنوحة ( فً المركزالعلمً  العراقً 

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستٌر الموسومة) حسٌن سري ودوره  -11

( للطالب )محمو عبد هللا صالح  1651الى عام  1961السٌاسً فً مصر من عام 

-اتحاد المؤرخٌن العرب -(من معهد التارٌخ العربً والتراث العلمً للدراسات العلٌا

 )خارجً (. 1113-1-11بتارٌخ  131باالمر االداري م/ –جامعة الدول العربٌة 

-9-19بتارٌخ  1413تكلٌف بالدوام الصٌفً الرسمً باالمر االداري ش.ا/ -11

 الجامعة المستنصرٌة.–كلٌة العلوم السٌاسٌة – 1113

لرسالة الماجستٌرالموسومة) االتحاد االفرٌقً ودوره فً حل خبٌر علمً  -13

انموذجا ( فً قسم العالقات الدولٌة والسٌاسة المشكالت السودانٌة :دارفور 

–.كلٌة العلوم السٌاسٌة  1113-9-6بتارٌخ  161الخارجٌة .باالمر االداري 

 . 1113الجامعة المستنصرٌة  

ٌم بحث علمً بعنوان )اقلٌم كردستا ن العراق بعد االنسحاب االمرٌكً ( تقٌ -14

–كلٌة التربٌة ابن رشد –مجلة االستاذ  1113 1- 15بتارٌخ  11الكتاب الصادر 

 جامعة بغداد . 

بعنوان ) دور المنظمة االقلٌمٌة والمنظمات الفرعٌة كخبٌر علمً تقٌٌم بحث   -15

-11-1بتارٌخ  94باالمر االداري  اسً فً افرٌقٌا (ٌفً حل وتسوٌة العنف الس

 . 1113 كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة 1111

تحت الندوة المنعقدة فً كلٌة التربٌةاالساسٌة قسم التارٌخ  حضوردعوة -16

عنوان )العراق فً خضم الصراعات الدولٌة...رؤٌة تارٌخة استشراقٌة ( بتارخ 

11-11-1114 . 

عوامل تكوٌن الراي العام وتاثٌره فً بعنوان )كخبٌر علمً تقٌٌم بحث  -11

السٌاسٌة والدولٌة ، العلوم السٌاسة الخارجٌة المصرٌة بعد عملٌة التغٌٌر ( المجلة 

 . 1114السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة 

بعنوان )حقوق االنسان والقانون الدولً لحقوق كخبٌر علمً تقٌٌم بحث  -19

 . 1114 االنسان ( مجلة االستاذ ، كلٌة التربٌة ابن رشد ، جامعة بغداد

اقع بعنوان ) التصنٌع العسكري االسرائٌلً ...الوكخبٌر علمً تقٌٌم بحث  -16

 واالفاق ( مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة ، الجامعة المستنصرٌة

 .  1113-3-11بتارٌخ  111باالمر المرقم 

تقٌٌم بحث بعنوان ) قراءة سٌاسٌة فً عالقات العراق الخارجٌة مع دول  -31

مجلة السٌاسٌة والدولٌة ، ال 1111-11-11بتارٌخ  96باالمر المرقم  الجوار ( 

 كلٌة العلوم السٌاسٌة / الجامعة المستنصرٌة .



كلٌة  1111-4-11بتارٌخ  1115المر االداري مناقشة بحوث التخرج با -31

 الجامعة المستنصرٌة .–العلوم السٌاسٌة 

-6-11بتارٌخ  1511عضو لجنةامتحانٌة الدراسات العلٌا االمراالداري  -31

 الجامعة المستنصرٌة .– كلٌة العلوم السٌاسٌة 1111

بتارٌخ  314عضو لجنة اختبار الطلبة الوافدٌن والمقبولٌن االمر االداري  -33

 الجامعة المستنصرٌة .–كلٌة العلوم السٌاسٌة  11-111113

قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات –امتحانٌة للدراسات العلٌا  ةرئٌس لجن -34

الجامعة –لعلوم السٌاسٌة كلٌة ا 1113-5-1بتارٌخ  911العامة االمر االداري 

 المستنصرٌة .

-3-16بتارٌخ  961عضو لجنة استالل بحوث ترقٌة علمٌة باالمر االداري  -35

 ٌة .الجامعة المستنصر -كلٌة العلوم السٌاسٌة 1111

،كلٌة  1113-6-16بتارٌخ  1151تكلٌف بالدوام الصٌفً االمر االداري  -36

 الجامعة المستنصرٌة .-العلوم السٌاسٌة

كلٌة -تقٌٌم بحث بعنوان )حقوق االنسان والقانون الدولً ( مجلة االستاذ -31

 . 1113-6 -15بتارٌخ  196باالمر ذي العدد –جامعة بغداد  -ابن رشد –التربٌة 

الوطنٌة فً العراق ( لجنة  تقٌٌم بحث بعنوان )معادلة االمن والوحدة -39

  . 1113- الجامعة المستنصرٌة-كلٌة العلوم السٌاسٌة-التعضٌد

بٌن 1115تقٌٌم بحث بعنوان ) السلطة التشرٌعٌة فً العراق وفق دستور  -36

-الجامعة المستنصرٌة –كلٌة العلوم السٌاسٌة –الواقع والطموح ( لجنة التعضٌد 

1113 . 

خبٌر علمً للرسالة الموسومة ب )سلطات الرئٌس االمرٌكً فً الظروف  -41

باالمر االداري قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة –االستثنائٌة فً الدستور ( 

  1113الجامعة المستنصرٌة -كلٌة العلوم السٌاسٌة  1113-11-19بتارٌخ  346

عضوومشرف لجنة مناقشة الرسالة الموسومة ب ) تجربة التناوب السلمً  -41

على السلطةفً المغرب وافاق المستقبل ( للطالب )احمد حمٌدعباس ( باالمر 

كلٌة العلوم –قسم النظم السٌاسٌة  1114 -4-11بتارٌخ  93ري د /ع /االدا

 . 1114الجامعة المستنصرٌة –السٌاسٌة 

خبٌر وكابس علمً الطروحة الدكتوراه الموسومة ب )الفدرالٌة فً العراق :  -41

الممكنات ( للطالب ) عبد العظٌم جبر حافظ ( وزارة التعلٌم العالً –المعوقات 

از االشراف والتقوٌم العلمً باالمر المرقم ج ع س /ق جه–والبحث العلمً 

 . 1114،فً جامعة بغداد كلٌة العلوم السٌاسٌة  1114 -1-13بتارٌخ  1611/

ٌم بحث بعنوان )الهوٌة واالٌدٌلوجٌة قراءة فً مسارات الصراع تقٌ -43

 . 16/6/1114فً  599وتطوراته( مجلة االستاذ كلٌة التربٌة بغداد بالعدد 

تقٌٌم بحث بعنوان )المسالة الكردٌة فً الشرق االوسط :المشكلة النتائج  -44

 -كلٌة العلوم السٌاسٌة– 1114-11-14بتارٌخ  1الحلول ( باالمر االداري 

 الجامعة المستنصرٌة .



المتغٌرات الداخلٌة  تقٌٌم بحث بعنون )المسالة الكردٌة فً تركٌا وتاثٌرات -45

– 1114-11-14بتارٌخ  1والخارجٌة: دراسة تحلٌلٌة مستقبلٌة ( باالمر االداري 

 الجامعة المستنصرٌة .–كلٌة العلوم السٌاسٌة 

مقوم علمً الطروحة الدكتوراه الموسومة ب )جدلٌة الشراكة والمعارضة فً  -46

جهاز -والبحث العلمً ( وزارة التعلٌم العالً 1113النظام السٌاسً العراقً بعد 

- 6-4بتارٌخ  1416االشراف والتقوٌم العلمً باالمر الصادر :ج ع س /ق /

1114 . 

الجامعة المستنصرٌة باالمر –كلٌة العلوم السٌاسٌة –عضو لجنة الٌة التعاون  -41

 . 1114-6-11بتارٌخ  1656االداري : ش.ا /

ٌاة السٌاسٌة فً رئٌس لجنة استالل للرسالة الموسومة )دور القبٌلة فً الح -49

 . 15/11/1114فً  365( باالمر االداري د/ع/ 1113العراق بعد عام 

خبٌر علمً.فً قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة لرسالة الموسومة  -46

-فً كلٌة العلوم السٌاسٌة دبً انموذجا ( -)دور الحوكمة فً االصالح السٌاسً

 . 1115-1-16بتارٌخ  13باالمر االداري د/ع /–الجامعة المستنصرٌة 

الح رئٌس لجنة استالل رسالة الماجستٌر الموسومة ) دور الحوكمة فً االص -51

 . 1115/ 1/ 16فً  13دبً انموذجا ( باالمر االداري د/ع/ –السٌاسً 

رئٌس لجنة استالل رسالة ماجستٌر الموسومة )ظاهرة الفساد فً العراق بعد  -51

التغٌٌر السٌاسً :دراسة فً اثر عدم االستقرار السٌاسً ( من قسم النظم السٌاسٌة 

باالمر االداري –الجامعة المستنصرٌة –كلٌة العلوم السٌاسٌة –والسٌاسات العامة 

 . 1115- 3-11بتارٌخ  95د /ع /

ة استالل رسالة ماجستٌر،قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة رئٌس لجن -51

الموسومة )مجلسً النواب العراقً واالمة الكوٌتً : دراسة مقارنةفً الصالحٌات 

 . 1115/ 3/ 16بتارٌخ   111باالمر االدارٌد/ع/ والٌات العمل (

رئٌس لجنة استالل رسالة ماجستٌر من قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات  -53

عامة الموسومة ) الثقافة السٌاسٌة والتحول الدٌمقراطً فً الوطن العربً ، ال

 . 11/6/1115 بتارٌخ   146صر انموذجا ( باالمر االداري ب/ت/م

كابس علمً وخبٌرمكلف من قبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،جهاز  -54

لس االعلى االشراف والتقوٌم العلمً ،لرسالة الماجستٌر الموسومة )دور المج

االسالمً العراقً فً الحٌاة السٌاسٌة العراقٌة ( جامعة بغداد ،كلٌة العلوم 

 . ،1115-1-15بتارٌخ  559باالمر ذي العدد ج ع س /ق /السٌاسٌة 

رئٌس اللجنة االمتحانٌة  للدراسات العلٌا لقسم النظم السٌاسٌة عملت  -55

 . 1113 مةوالسٌاسات العا

 -1111للسنوات  عملت كمقرر فً قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة  -56

 .الجامعة المساتصرٌة–كلٌة العلوم السٌاسٌة 1111

شاركت فً العدٌد من اللجان العلمٌة واالدارٌة داخل الكلٌة وفً الجامعة  -51

 . المستنصرٌة ووزارة التعلٌم العالً



كلٌة العلوم –من داخل وخارج البلد ضو لجنة اختبار الطلبة الوافدٌن ع -59

 . الجامعة المستنصرٌة–السٌاسٌة 

عضو لجنة امتحانٌة للدراسات العلٌا فً قسم النظم السٌاسٌة باالمر االداري  -56

 فً كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة . 1111-6-19بتارٌخ  1565

الجامعة  -اسٌةفً كلٌة العلوم السٌ 1عضو لجنة اتالف الدفاتر االمتحانٌة -61

 . 1111-11-11بتارٌخ  1644باالمر االداري 1المستنصرٌة 

تحرٌر مجلة الدراسات السٌاسٌة والدولٌة،كلٌة العلوم السٌاسٌة هٌئة عضو  -61

 . 6/11/1114فً  1656باالمر االداري ش/ا/ .المستنصرٌة

– 111العدد–االمراالداري  -عضولجنة مركزٌة امتحانٌة للدراسات العلٌا -61

 الجامعة المستنصرٌة . -كلٌة العلوم السٌاسٌة– 1113-1-11بتارٌخ 

للدراسات العلٌا فً قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات –رئٌس اللجنة العلمٌة  -63

بتارٌخ  116االمر االداري –الجامعة المستنصرٌة–العامة كلٌة العلوم السٌاسٌة 

11-1-1113 . 

ن ) التنافس الدولً والبحث ضٌرٌة للمؤتمر السنوي بعنواحعضو اللجنة الت -64

-11-19بتارٌخ  1113عن ادواراقلٌمٌة فً المنطقة ( باالمر االداري ش .ا /

 . 1113الجامعة المستنصرٌة  –كلٌة العلوم السٌاسٌة  1113

 1161عضو لجنة تدقٌق الكتب المنهجٌة والمساعدة باالمر االداري ش.ا/ -65

 امعة المستنصرٌة .الج–كلٌة العلوم السٌاسٌة – 1113 11-31بتارٌخ 

مرشد على طالبة الماجستٌر)خلودعبد الكرٌم خلف ( قسم النظم السٌاسٌة  -66

كلٌة العلوم  1113-11-16بتارٌخ  191االمر االداري د/ع/–والسٌاسات العامة 

 الجامعة المستنصرٌة .–السٌاسٌة 

دعوة االعمال التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً  العدٌد من الدعوات منها حضور -61

من سلسلة مؤتمرات الدول الخارجة من االزمة  للمركز العلمً العراقً ،  االول

 خالل المهل الممنوحة ( . الجماهٌرورشة العمل الرابعة تحت عنوان )سلوك 

المسارات المشاركة فً المؤتمر العلمً السادس فً كلٌتنا ...ببحث بعنوان )  -69

 قة ( .المضظربة للثورات العربٌة وانعكاساتها  على دول المنط

المشاركة ببحث مشترك فً كلٌة القانون بجامعة الكوفة بعنوان ) االحتجاجات  -66

 . 1113جامعة الكوفة –كلٌة القانون  ) الثورات ( العربٌة : الدوافع واالثار ( 

 االشراف على رسالة الماجستٌر الموسومة ب )التنشئة االجتماعٌةالسٌاسٌة -11

ودورها فً تعزٌز الوحدة الوطنٌة :العراق نموذجا ( للطالب )رائدربٌع فاضل ( من 

-11-3بتارٌخ  131قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة االمر االداري د/ع /

 الجامعة المستنصرٌة .–كلٌة العلوم السٌاسٌة – 1113

ق بعد فً العرالماجستٌرالموسومة ب )ظاهرة الفساد االشراف على رسالة ا -11

التغٌٌر السٌاسً :دراسة فً اثرعدم االستقرارالسٌاسً ( للطالبة ) هدٌل 

ناصرجاسم ( فً قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة_باالمر االداري د /ع 

 1113المستنصرٌة الجامعة –كلٌة العلوم السٌاسٌة  1113- 11-3بتارٌخ  131/



لشراكة االوربٌة عضو لجنة مناقشة الرسالة الموسومة ب )مشارٌع ا -11

المتوسطٌة :دراسة فً االحتماالت المستقبلٌة ( للطالبة )بان صباح جمعة ( من 

-6-19بتارٌخ  146قسم العالقات الدولٌة والسٌاسة الخارجٌة االمر االداري د/ع/

  الجامعة المستنصرٌة .-كلٌة العلوم السٌاسٌة– 1113

( عن رسالته  عضو لجنة مناقشة لطالب الماجستٌر)سعٌد كاظم احمد -13

الموسومة )ظاهرة الٌمٌن المتطرف فً اوروبا: دراسة سٌاسٌة اجتماعٌة فً 

االسباب واالبعاد ( من قسم النظم السٌاسٌة كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة 

 . 19/9/1114فً  111المستنصرٌة باالمر االداري د/ع/

ودورها فً ثورة العشرٌن (  عضو لجنة مناقشة الرسالة الموسومة ب )دٌالى -14

باالمر االداري م -للطالب )حسٌن حسن رزج ( فً قسم التارٌخ الحدٌث والمعاصر

معهد التارٌخ العربً –فً جامعة الدول العربٌة  1113-9-11بتارٌخ  1311/

 )خارجً (.. 1113بغداد –والتراث العلمً 

 1614.ا/االمر االداري ش–مجلة السٌاسٌة والدولٌة عضو هٌئة تحرٌر  -15

 الجامعة المستنصرٌة .-كلٌة العلوم السٌاسٌة 1114-6-13بتارٌخ 

منح قدم الغراض العالوة والترفٌع للحصول على كتاب شكر وتقدٌر من السٌد  -16

 . 1114-5-6بتارٌخ  169وزٌر التعلٌم العالً باالمر االداري ش.ا/

ة  ببحث المشاركة بالمؤتمر المنعقد فً كلٌة العلوم السٌاسٌة /المستنصرٌ -11

 . 19/11/1114بعنوان )ازمة المواطنة فً العراق وسبل تعزٌزها ( بتارٌخ 

المشاركة بالمؤتمر الوطنً فً الجامعة العراقٌة ببحث بعنولن )ظاهرة العنف  -19

 . 1114/ 11/ 19واالستقطاب الطائفً فً العراق ( بتارٌخ 

اتٌجٌة المشاركة ببحث علمً بالندوة العلمٌة فً مركز الدراسات االستر -16

والدولٌة تحت عنوان )حقوق االنسان والتغٌٌر فً المنطقة العربٌة : المقدمات 

 جامعة بغداد. 1114-3-11والنتائج ( ٌتارٌخ 

ورقة عمل بعنوان ) القوة الصٌنٌة الصاعدة ... الواقع والطموح ( فً مجلة  -91

 الرصد .

 .حضور العدٌد من الندوات والمحاضرات فً جامعة بغداد  والنهرٌن  -91

اشكالٌة الطائفٌة واالثنٌة واثرهما على الوحدة الوطنٌة ) :بحث بعنوان  -91

 . مؤتمر العلوم السٌاسٌة السابع الجامعة المستنصرٌة العراق انموذجا(

الحصول على شهادة تقدٌرٌة ،من عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة، الجامعة  -93

طً فً الوطن العربً المستنصرٌة اللقاء محاضرة بعنوان )اشكالٌة التحول الدٌمقرا

 )1113. 

ازمة رئاسة الجمهورٌة فً لبنان االشراف على رسالة الماجستٌر الموسومة ) -94

: دراسة فً االسس واالبعاد ( للطالبة )سالً سعد محمد ( من قسم النظم السٌاسٌة 

 باالمر االداري–الجامعة المستنصرٌة –العلوم السٌاسٌة  -والسٌاسات العامة.كلٌة 

 . 1114-11-13بتارٌخ  166د/ع /



–الحصول على شهادة نقدٌرٌة من  مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة  -95

للمشاركة ببحث تحت عنوان )حقوق االنسان والتغٌٌر فً المنطقة  -جامعة بغداد

 . 1114-العربٌة : المقدمات والنتائج ( 

كتابها ذي العدد الحصول على كتاب تهنئة من رئاسة الجامعة المستنصرٌة ب -96

 وذلك للترقٌة الى مرتبة استاذ مساعد دكتور، 1113-5-11بتارٌخ  11615

الجامعة –الحصول على كتاب تهنئة من عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة  -91

وذلك للترقٌة الى مرتبة   1113-5-15 فً  961بكتابها ذي العدد  -المستنصرٌة

 . دكتور استاذ مساعد

وراه الموسومة )البعدالسٌاسً لالستشراق فً فكر مقوم علمً الطروحة الدكت -99

جهاز االشراف والتقوٌم العلمً -وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمًادوارد سعٌد ( 

  . 1114-6-1بتارٌخ  1511باالمر ذي العدد ج ع س /

مشاركة بحث بعنوان )ظاهرة العنف واالستقطاب الطائفً فً العراق بعد عام  -96

فً االستقرار السٌاسً ( فً المؤتمر الوطنً الموسوم )العنف فً  واثرهما 1113

جامعة بغداد والجامعة العراقٌة –العراق وتاثٌراته التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ( 

 . 1114 – 11- 19وجامعة سامراء بتارٌخ 

عسكر ( عن اطروحته  ة لطالب الدكتوراه )محمد عطا هللاعضو لجنة مناقش -61

( جامعة الدول  1619 16111ذ البرٌطانً فً الخلٌج العربً الموسومة)النفو

 )خارجً ( . 16/6/1114فً  114معهدالتارٌخ العربً باالمر االداري م/–العربٌة 

عضو لجنة مناقشة لطالب الدكتوراه )فاخر حمود كاظم ( عن اطروحته  -61

ل ( من وافاق المستقب 1113االٌرانٌة بعد العام –الموسومة )العالقات االمرٌكٌة 

 1115/ 11/1فً  114المعهد العراقً للدراسات العلٌا باالمر االداري ج.م/

 )خارجً (..

عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه الموسومة )المتغٌر التكنولوجً واثره  -61

محمد شطب فً سٌاسات السكان والتعلٌم والصحة فً دولة االمارات ( للطالب )

س 45القاهرة باالمر االداري –عٌدان ( من معهد البحوث والدراسات العربٌة 

 . )خارجً(.جامعة النهرٌن–فً كلٌة العلوم السٌاسٌة  1115-1-15بتارٌخ 

-5-15بتارٌخ  991الترقٌة العلمٌة الى مرتبة استاذمساعد باالمر االداري  -63

 . ة الجامعة المستنصرٌ-كلٌة العلوم السٌاسٌة– 1113

منح شهادة تقدٌرٌة من مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة ، جامعة بغداد  -64

للمشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي الموسوم )مستقبل الهوٌة الوطنٌة فً العراق 

 . 1115/  11/  6فً ضوء التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة ( المنعقد فً 

الفضٌلة للمؤتمر العلمً / حزب دعوة مشاركة من  مكتب النخب المركزي  -65

النجف االشرف  الموسوم  1115/ 11/ 11 -61االول لالصالح للفترة من 

 )االصالح فً العراق ... برؤٌة اكادٌمٌة .

 من مرتبة )مدرس( الى )استاذ مساعد ( عضو لجنة استالل بحوث ترقٌة -66

الجامعة –كلٌة العلوم السٌاسٌة – 1115-6-1بتارٌخ  1116باالمر االداري ش.ا/

  . 1115المستنصرٌة 



رسالة الماجستٌر ) العملٌة التشرٌعٌة فً النظم البرلمانٌة  لرئٌس لجنة استال -61

الهند ( فً قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات –دراسة مقارنة :العراق –االتحادٌة 

الجامعة –كلٌة العلوم السٌاسٌة  1115- 1-16فً  14العامة باالمر االداري د/ع /

 .--ة المستنصرٌ

عضو لجنة استالل رسالة الماجستٌر الموسومة )الثقافة السٌاسٌة والتحول  -69

 6/ 11بتارٌخ  146باالمر االداري الدٌمقراطً فً الوطن العرب :مصرانموذجا ( 

الجامعة –كلٌة العلوم السٌاسٌة -قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة – 1115/

 . 1115المستنصرٌة 

خبٌر علمً للرسالة الموسومة )دور االحزاب الكردٌة فً العملٌة السٌاسٌة  -66

من كلٌة العلوم  11/5/1115س فً  115( بالعدد  1113فً العراق بعد عام 

 السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة .

دبً –خبٌر علمً للرسالة الموسومة )دور الحوكمة فً االصالح السٌاسً  -111

من كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة  1/1/1115س فً 11نموذجا ( بالعدد 

 المستنصرٌة .

تقٌٌم بحث بعنوان : العالقة بٌن المؤسسات السٌاسٌة وحكم القانون ودورها  -111

بالعدد م/ج/  1115الجامعة المستنصرٌة–كلٌة العلوم السٌاسٌة –فً بناء الدولة 

91 . 

حة طرولتعلٌم العالً والبحث العلمً ، الكابس علمً مكلف من وزارة ا -111

:  1113دكتوراه الموسومة :بناءالدولة فً فكر االحزاب العراقٌة بعد عام 

 . 1115المقومات والمعوقات ، جامعة بغداد ،كلٌة العلوم السٌاسٌة ،

كابس علمً لرسالة الماجستٌر الموسومة)دور المجلس االعلى االسالمً  -113

ٌة جامعة بغداد باالمر العراقً فً الحٌاة السٌاسٌة العراقٌة ( من كلٌة العلوم السٌاس

 . 15/1/1115فً  599المرقم جعس/ق /

رئٌس لجن مناقشة طالبة الماجستٌر )عبٌر عبد الحسٌن محمد ( عن رسالتها  -114

( قسم  1113الموسومة ) دور القبٌلة فً الحٌاة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

االداري كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة باالمر –النظم السٌاسٌة 

 . 4/1/1115فً  33د/ع/

رئٌس لجنة مناقشة طالب الماجستٌر )قٌصر مجٌد عاٌد ( عن رسالته  -115

الموسومة )اشكالٌة العالقة بٌن المؤسسات االتحادٌة والمؤسسات المحلٌة فً 

( قسم النظم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة  1115العراق وفق دستور 

 . 4/11/1114فً  311د/ع/المستنصرٌة باالمر االداري 

 . 1111فً  414، وفق االمراالداري  عضو لجنة انضباط -116

عضو لجنة االشراف التربوي لطلبة المرحلة الثالثة االمر االداري ش.ا/  -111

 . 1114/ 3/11فً  1111

عضو لجنة الٌة التعاون كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة االمر  -119

 . 11/6/1114فً  1656االداري ش.ا/



بتارٌخ  151عضومجلس ادارة صندوق التعلٌم العالً باالمر االداري ش.ا / -116

 . 1115الجامعة المستنصرٌة –كلٌة العلوم السٌاسٌة – 1115- 5-1

قسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات  -الدراسات العلٌا–رئٌس اللجنة االمتحانٌة  -111

 1111االداري ش.ا /باالمر -الجامعة المستنصرٌة -كلٌة العلوم السٌاسٌة-العامة

 . 1115-5-11بتارٌخ 

االشراف على طالب الماجستٌر )اٌهاب رزاق عبد الحسٌن ( عن رسالته  -111

الموسومة )دور رئٌس الدولة فً النظم العربٌة الوراثٌة البرلمانٌة دراسة مقارنة 

–الكوٌت ( من قسم النظم السٌاسٌة كلٌة العلوم السٌاسٌة –االردن –بٌن المغرب 

 .16/11/1115فً  311المستنصرٌة باالمر االداري ب/ت/الجامعة 

االشراف على طالب الماجستٌر)اسامة صبحً عبد ( عن رسالته الموسومة  -111

–)دور النظام االنتخابً فً بناء مؤسسات الدولة فً الهند( قسم النظم السٌاسٌة 

فً  313الجامعة المستنصرٌة باالمر االداري ب/ت/-كلٌة العلوم السٌاسٌة

16/11/1115. 

الجامعة –كلٌة العلوم السٌاسٌة  –االشراف على طلبة المرحلة الرابعة  -113

 . 9/11/1115فً  1156المستنصرٌة باالمر االداري م.ش.ع/

عضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً السنوي الثامن فً كلٌة العلوم  -114

 . 1/11/1114فً  1131السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة باالمر االدري ش/ا/

رئٌس لجنة مناقشة رسالة ماجستٌر الموسومة )دور القبٌلة فً الحٌاة  -115

( للطالبة )عبٌر عبد الحسٌن محمد ( من قسم  1113السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

الجامعة المستنصرٌة –كلٌة العلوم السٌاسٌة –النظم السٌاسٌة والسٌاسات العامة 

  . 1115-1- 4بتارٌخ  33باالمر االداري د /ع /

و لجنة استحداث دراسة الماجستٌر فً فرع الدراسات االستراتٌجٌة عض -116

-19قً  566جامعة بغداد باالمر الوزاري  -ٌةكلٌة العلوم السٌاس-والسلم الدولً

1-1115 

عضو لجنة تدقٌق الكتب المنهجٌة والمساعدة فً العلوم السٌاسٌة الجامعة  -111

 . . 1114المستنصرٌة 

االداري  لدراسات العلٌا الماجستٌر باالمرلٌن لعضو لجنة مقابلة الطلبة المقبو -119

 . 1114/ 11/ 15فً  1111ش/ا/ 

 1114-6-16بتارٌخ  1111تكلٌف بالدوام الصٌفً باالمر االداري ش.ا/ -116

 الجامعة المستنصرٌة .–،كلٌة العلوم السٌاسٌة 

المشاركة ببحث تحت عنوان )حقوق االقلٌات فً الوطن العربً :دراسة  -111

فً المغرب انموذجا ( فً الندوة العلمٌة الموسومة ب)مشكلة االقلٌات  االمازٌغٌة

فً البلدان العربٌة :دراسة فً الٌات التعامل معها ( مركز الدراسات االستراتٌجٌة 

 . 1115-5-11جامعة بغداد –والدولٌة 

فً  115عضو لجنة ادارة صندوق التعلٌم العالً باالمر االدارٌش/ا/ -111

5/1/1115 . 



كلٌة العلوم –مقابلة الطلبة المقبولٌن للدراسات العلٌا الماجستٌر  عضو لجنة -111

 . 13/6/1115فً  1915الجامعة المستنصرٌة باالمر االداري ش/ا /–السٌاسٌة 

 .16/5/1115فً  1113عضو لجن التقٌٌم الذاتً باالمر االداري ش/ا/ -113

ابً مقوم علمً الطروحة الدكتوراه الموسومة) سوسٌولوجٌة السلوك االنتخ -114

لكتاب ج ع س /ق / ( رقم ا 1114دراسة فً االنتخابات النٌابٌة  –فً العراق 

 . 1115/ 6/ 1بتارٌخ  1445

رئٌس لجنة تحدٌث المناهج العلمٌة الدراسٌة لقسم النظم السٌاسٌة  -115

 . 1115/ 13/11فً  1316والسٌاسات العامة باالمر االداري ش/ا/

 

كتاب بعنوان )العنف السٌاسً فً العراق المعاصر :دراسة فً تطور  اصدار -116

الظاهرة فً ظل المتغٌرات الدولٌة واالقلٌمٌة والمحلٌة ( مؤسسة مسارات للتنمٌة 

 . 1115بغداد ، -الثقافٌة والعلمٌة ،بٌروت

مؤتمر العلمً بتارٌخ شهادة مشاركة من الجامعة العراقٌة للمشاركة فً ال -111

19-11-1114 .  

–الجامعة المستنصرٌة -كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة -119

 . 1113-1-19بتارٌخ  316العدد

منح كتاب شكر وتقدٌرمن السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بالرقم  -116

 . 1114-3-16فً  1311

الجامعة المستنصرٌة –كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة  -131

 . 1114-3-16بتارٌخ  496الصادر بالعدد :ش.ا / باالمر

الجامعة المستنصرٌة -كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة -131

 . 1114-9-1بتارٌخ  1336باالمر الصادر بالعدد :ش.ا/

الجامعة المستنصرٌة بالكتاب –كتاب شكر من عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة  -131

 . 1115-1-4بتارٌخ  16المرقم ش.ا .

–الجامعة المستنصرٌة -كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة -133

 . 1113-1-19بتارٌخ  316العدد

كتاب شكر وتقدي من عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة  -134

 . 1114/ 11/6فً  1513ٌالعدد ش/ا/

 1111والدولٌة ، رقم الكتاب  شكر وتقدٌر من مركز الدراسات االستراتٌجٌة -135

 للمشاركة بالمؤتمر المنعقد فً المركز . 16/11/1115فً 

كتاب شكر وتقدٌرمن عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة االمر  -136

 . 15/9/1115فً  1111ش.ا/

شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة باالمر  -131

 . 4/1/1115فً  16ش.ا/

 111شكر وتقدٌر من مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة االمر االداري  -139

 . 16/9/1115فً 



عضو ومشرفا لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر) هدٌل ناصر جاسم ( عن   -136

رسالتها الموسومة ) ظاهرة الفساد فً العراق بعد التغٌٌر السٌاسً : دراسة فً 

 11/ 13بتارٌخ  156ر االداري ب / ت / اثر عدم االستقرار السٌاسً ( باالم

/1115 . 

عضو لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستٌر )خلود عبد الكرٌم خلف ( عن  -141

السٌاسٌة ودورها فً تكوٌن االتجاه  –رسالتها الموسومة ) التنشئة االجتماعٌة 

/  11/  14بتارٌخ  361باالمر االدري ذي العدد ب / ت / السٌاسً فً تونس (

1115 . 

تقٌٌم بحث بعنوان ) التنشئة االجتماعٌة السٌاسٌة ودورها فً تكوٌن  -141

كلٌة العلوم السٌاسٌة  –االتجاهات السٌاسٌة فً تونس ( المجلة السٌاسٌة والدولٌة 

 . 1115بتارٌخ  115ج /1الجامعة المستنصرٌة باالمر ذي العدد م 

تقٌٌم بحث بعنوان )العالقة بٌن المؤسسات السٌاسٌة وحكم القانون ودورها  -141

 . 11/4/1115فً  91فً بناء الدولة (المجلة السٌاسٌة والدولٌة العددم.ج/

تقٌٌم بحث بعنوان )النظام السٌاسً الكوٌتً دراسة المؤسسات الدستورٌة (  -143

 . 1/4/1115فً  59مجلة السٌاسٌة والدولٌة بالعدد م.ج/

قٌٌم بحث بعنوان ) اشكالٌة مفهوم االرهاب الدولً (مجلة السٌاسٌة والدولٌة ت -144

 . 19/11/1114فً  16بالعدد م.ج/

عضو لجنة مناقشة طالب الماجستٌر ) عقٌل ناصر هادي ( عن رسالته  -145

الموسومة ) العالقة بٌن المؤسسة الدٌنٌة والنظام السٌاسً فً المملكة العربٌة 

 . 1115، 141علوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة ، العدد السعودٌة ( فً كلٌة ال

العلوم –قسم النظم السٌاسٌة  رئٌس لجنة امتحانٌة )الدراسات العلٌا (  -146

 . 1116فً  141باالمر االداري ش. ا /السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة 

لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر ) سالً سعد محمد ( عن  عضوومشرف -141

رسالتها الموسومة ) ازمة رئاسة الجمهورٌة فً لبنان : دراسة فً االسس 

 . 9/3/1116بتارٌخ   11االمراالداري ب / ت / واالبعاد المستقبلٌة ( ب

تقٌٌم بحث بعنوان ) مقدمة فً البحث العلمً ( المجلة السٌاسٌة والدولٌة  -149

 . 1116فً   16م / ج /  بالعدد

تقٌٌم بحث لعنوان )االداء االستراتٌجً االمرٌكً حٌال الحركات االسالمٌة فً  -146

الشرق االوسط )االخوان المسلمٌن والقاعدة انموذجا ( مجلة المستنصرٌة 

 . 11/5/1115فً  13/64للدراسات العربٌة والدولٌة بالكتاب المرقم ع/

واالرهاب واثارها على التنمٌة البشرٌة ( تقٌٌم بحث بعنوان ) ظاهرة العنف  -151

 . 1116المجلة السٌاسٌة والدولٌة كلٌة العلوم السٌاسٌة الجامعة المستنصرٌة ، 

مرشد على طلبة الماجستٌر كال من الطالبٌن ) سٌماء علً مهدي و حسٌن  -151

 . 15/11/1114فً  364علً حسٌن ( قسم النظم السٌاسٌة االمر االداري د/ع/

من مرحلة ) علً عبود سوادي و سارة فرحان (طالبٌن مرشد على    -151

الجامعة المستنصرٌة  -كلٌة العلوم السٌاسٌة–قسم النظم السٌاسٌة  -الماجستٌر

 .  16/11/1115فً  353االمر االداري ب/ت/



الجامعة  –االشراف على طلبة المرحلة الرابعة من كلٌة العلوم السٌاسٌة  -153

( طالب للعام  1مسائً وعددهم )–صباحً المستنصرٌة ، الدراسات االولٌة  

 . 1116 -15-1الدراسً 

تقٌٌم بحث بعنوان )اثر االصالحات الداخلٌة فً تنامً الدور التركً االقلٌمٌة    -154

كلٌة العلوم السٌاسٌة –( مجلة السٌاسٌة والدولٌة  1111وحتى  1111للفترة من 

 . 1116/ 13/3فً  43بالكتاب المرقم م/ج/ الجامعة المستنصرٌة–

–كلٌة العلوم السٌاسٌة -عضو لجنة االشراف التربوي لطلبة المرحلة الثالثة -155

 .  1116  فً  1111االداري ش. ا/االمر 

كتاب شكر وتقدٌر من عمادة السٌد عمٌد كلٌة العلوم السٌاسٌة ، الجامعة  -156

 . 1116الدولٌة المستنصرٌة للدور الفاعل فً المجلة السٌاسٌة و
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