
 السيرة الذاتية
 

 الدكتور موسى محمد طوٌرش األستاذاالسم : 

 52/01/0630التولد : 

 تارٌخ العالقات الدولٌةالتخصص : 

 أستاذاللقب العلمً  : 

 سنة. 53عدد سنوات الخدمة الجامعٌة : 

 مكان العمل الحالً :كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌة

 الشهادات الحاصل علٌها :

  0691علوم سٌاسٌة من جامعة بغداد / سبكالورٌو –أ 

 0696ماجستٌر دراسات دولٌة من الجامعة المستنصرٌة / –ب 

  0669دكتوراه فً تارٌخ العالقات الدولٌة من الجامعة المستنصرٌة /  –ج 

 النشاطات العلمٌة

 الكتب المؤلفة : -0

 ( .طبعتٌن 0660-0601العالم المعاصر بٌن حربٌن ) - أ

ٌاسً فً التارٌخ المعاصر)دراسة سٌاسٌة تارٌخٌة فً الزعامة القائد الس - ب

 وعوامل ظهورها(.  طبعتٌن

 دراسات فً تارٌخ العالقات الدولٌة . - ت

)دروس فً الوطنٌة  0610-0133التطور الدٌمقراطً فً برٌطانٌا  - ث

 والبناء السلمً للدٌمقراطٌة (.

 .األكادٌمًكتابة التارٌخ وفق المنهج  - ج

 

رسالة ماجستٌر  02من  ألكثرالدراسات العلٌا على طلبة  اإلشراف -5

 دكتوراه. وأطروحة

 21من  أكثراالشتراك فً لجان مناقشة الرسائل واالطارٌح العلمٌة ) -3

 مناقشة(.



 . أعوامتارٌخ / كلٌة التربٌة لعشرة عضو اللجنة العلمٌة فً قسم ال -1

 عضو لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة /المستنصرٌة. -2

 اللجنة العلمٌة فً كلٌة العلوم السٌاسٌة .عضو  -3

 االشتراك فً المؤتمرات العلمٌة . -7

 ستٌر والدكتوراه.جالمحاضرات على طلبة الما إلقاء -9

فً ندوات علمٌة متخصصة فً العالقات الدولٌة فً كلٌة العلوم  االشتراك -6

 السٌاسٌة و مركز المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة .

 ( كتب شكر من رئٌس الجامعة. 3دٌر:  ) كتب الشكر والتق -01

 (من مساعد رئٌس الجامعة 3)                        

 (من عمٌد كلٌة التربٌة. 2)                        

 (من عمداء كلٌة العلوم /مستنصرٌة 0)                        

 كلٌة التربٌة /جامعة بابل                         

 /جامعة ذي قاراآلداب لٌةومن عمٌد ك

 راسات العربٌة والدولٌة.( من مركز المستنصرٌة للد0) 

 العامة للمكتبة المركزٌة / المستنصرٌة األمانة( من 0) 

 

 الحالة االجتماعية :متزوج وله ابنتان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curriculum vitae                                          

 

Name  :Dr. MOUSA  MOHAMMED  TWERISH.                  - 

Date of brith : 25 -10-1961.                                                   -  

 Address : College of political  science- 

                   AL- Mustansiriyah   University. 

Specialization : History of International Relations .   -                      

 Years of Service university : 26 years .- 

Qualfication: - 

1-B. A. in political  science / Baghdad  university /1984. 

2-M.A. in International  studies / AL- Mustanssiriyah  

university /1989. 

3-PH. D.  in History of International  Relations /             

AL-Mustansiriyah  university/1998 . 

 

Scientifc Activities: - 

1-Books published: 

A . The Contemporary  word  from the First World War 

to the Cold War (1914-1991),Damascus, 2 editions. 



B. The political  leader  in modern history (a historical 

and  political  study  of  leadership  and  the  factors  

appearance, 2 editions. 

C. The Democratic  development  in  Britin(1066-1901), 

Lesson in national  and  constraction of  peaceful 

democracy. 

D. Studies  in history of international  Relations. 

E. Secularism…..aStudy  in  Political Thought. 

F. Writing  History according  to Academic method. 

 

- Supervision  of  the  number  of master,s and  doctora 

students  during the twenty years.  

Discuss  many Theses  of master,s  and dotora. - 

Membar of the Scientfic.- 

-He holds more than (15) a lettes of appreciation      

             from the Rector and Dean of faculty                

                                                      

 

 

                                  

 


