
 السيرة الذاتية

 

 اوالً : المعلومات الشخصية : 

 د. سعد حميد إبراهيم  -الكامل :األسم  -1

 1965بغداد   -محل وتاريخ الوالدة : -2

 متزوج -الحالة األجتماعية : -3

 تدريسي  -العنوان الوظيفي : -4

 ثانياً : الشهادات واألختصاص 

 1991الدراسات الصباحية   -جامعة بغداد  –لوريس علوم ساسية ابك -1

 2111جامعة بغداد  –ماجستير علوم سياسية  -2

 2113جامعة بغداد  –دكتوراه علوم سياسية  -3

 علوم سياسية  -األختصاص العام : -4

 فكر سياسي -األختصاص الدقيق : -5

 ثالثاً : البحوث المنشورة 

المجتمع االسرائلي دراسة في النشئة والتكوين / المجلة السياسية والدولية كلية  -1

 العلوم السياسية جامعة المستنصرية 

 السياسية العلوم كلية والدولية السياسية المجلةاألحزاب الدينية في اسرائيل /  -2

 المستنصرية جامعة

 المجلةني والديمقراطية / دور الجامعات في تعزيز العالقة بين المجتمع المد -3

 المستنصرية جامعة السياسية العلوم كلية والدولية السياسية

 كلية والدولية السياسية المجلةدور المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية /  -4

 المستنصرية جامعة السياسية العلوم



 العلوم كلية والدولية السياسية المجلةأثر العولمة على حقوق اإلنسان /  -5

 المستنصرية جامعة السياسية

 كلية والدولية السياسية المجلةسرائيل / إنين في امصولين والعلالصراع بين األ -6

 المستنصرية جامعة السياسية العلوم

أثر نظام أحاد القطبية على دول عالم الجنوب / مجلة األستاذ / كلية التربية /  -7

 أبن الرشد 

 رابعاً : المهام التدريسية

 تدريس مادة تاريخ العالقات الدولية / المرحلة األولى  -1

 الثانية المرحلة/  األنسان وحقوق الديمقراطية مادة تدرس -2

 تدريس مادة الفكر األسالمي / المرحلة الثالثة  -3

 تدريس مادة القضية الفلسطينية / المرحلة الرابعة -4

 خامساً : األشراف على بحوث التخرج 

 العنف الفكر الصهيوني  -1

 الدولة الفلسطينية  -2

 حركة حماس في فلسطين  -3

 المسألة الدينية في الفكر الصهيوني  -4

 حقوق اإلنسان في الفكر األسالمي  -5

 سرائيل إن في يعنف المستوطني -6

 حركة كاخ في اسرائيل  -7

 البعد الديني للحركة الصهيونية  -8

 

 

 



 سادساً : المناقشات 

 2118مناقشة كافة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة منذ الدورة األولى   -1

 في كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية  ولغاية اآلن  2119 –

 2116مناقشة رسالة الماجستير بعنوان التنشئة االجتماعية في تونس /  -2

 جان األمتحانية لسابعاً : ال

في كلية العلوم   2116 – 2115ن األمتحانية منذ عام جالالمشاركة في كافة ال

 السياسية في الجامعة المستنصرية ولكافة المراحل 

 ثامناً: العضوية في الجمعيات 

 عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية  -1

 عضو الجمعية  العلوم السياسية في كردستان  -2

 تاسعاً : التشكرات 

وذلك للمشاركة  2116شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنصرية في عام  -1

 في نشر بحوث في العدد األول في مجلة الكلية 

شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنصرية وذلك األداء المتميز في اللجان  -2

  2119 – 2118األمتحانية للعام الدراسي 

ياسية وذلك للمشاركة في اللجان شكر وتقدير من عميد كلية العلوم الس -3

 2111 – 2119األمتحانية لعام 

مكافئة نقدية من عميد كلية العلوم السياسية وذلك لألشتراك في اللجان  -5

  2119 – 2118األمتحانية وذلك لعام 


