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المؤىالت العلمية:
 حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية -دراسات دولية ،من كلية العلومالسياسية جامعة بغداد.
– األول على دفعة الدكتوراه /كلية العلوم السياسية ،وحاصل على تكريم جامعة
بغداد5005.م.
 حاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية -دراسات دولية ،من كلية العلومالسياسية جامعة بغداد.
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 بكالوريوس علوم سياسية من كلية العلوم السياسية جامعة بغداد. حاصل على مرتبة مدرس مساعد من جامعة بغداد بتاريخ5009/6/60م. حاصل على مرتبة مدرس من جامعة بغداد بتاريخ 5005/7/58م. حاصل على مرتبة أستاذ مساعد من جامعة بغداد بتاريخ 5060/60/50م(.تخصص:دراسات دولية وإستراتيجية).
 أجادة اللغة الفرنسية نطقا وكتابة ،بشكل ممتاز. أجادة اللغة االنكليزية.الخبرات:
 باحث في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية جامعة بغداد. رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز الدراسات الفلسطينية جامعةبغداد5065/5066/5060.م.
 رئيس قسم الترجمة في مركز الدراسات الفلسطينية جامعةبغداد5062/.م5065م
 تنسيب إلى كلية العلوم السياسية جامعة بغداد .5006/5008 عضو لجنة الترقيات العلمية في مركز الدراسات الفلسطينية،و مركز الدراساتاإلستراتيجية والدولية ،جامعة بغداد5066.م5062/م
 -عضو لجنة التعضيد في مركز الدراسات الفلسطينية جامعة بغداد5066.م

 مدير وحدة ضمان الجودة واألداء الجامعي في مركز الدراسات الفلسطينية(سابقا)ومركز الدراسات االستراتيجية والدوليةجامعة بغداد5060،م5067/م.
 سكرتير تحرير مجلة مركز الدراسات الفلسطينية  /جامعة بغداد .5008/5005 عضو اللجنة العلمية في مركز الدراسات الفلسطينية  /جامعة بغداد. مترجم وباحث في مركز الدراسات الفلسطينية جامعة بغداد لمدة عشرة أعوام. مدرس في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد:2
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 :5000/5002 -6مادة األحزاب السياسية والرائ العام.
 :5007/5000 -5مادة أفريقيا السياسية.
 :5005/5009 -2مادة العالقات الدولية.
 :5008/5005 -0مادة اإلستراتيجية.
 :5006/5008 -7مادة اإلستراتيجية.
مدرس في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد:
 :5007/5000 -6مادة حقوق اإلنسان.

 :5005/5009 -5مادتي حقوق اإلنسان والديمقراطية.
 -6اإلشراف على بحوث التخرج ،لسنوات عدة في كلية العلوم السياسية جامعة
بغداد.
 تدريس كورس لطلبة الدكتوراه(التحالفات االستراتيجية) في كلية العلوم السياسيةجامعة بغداد للعام 5062م5060/م.
 االشراف على اطروحة دكتوراه للعام 5062م—5067م. تدريس مادة الحريات والديموقراطية في كلية الهندسة لالعوام5062:م5060/م-5060-م5067/م.النشاطات العلمية:
* -المشاركة قي العديد من الندوات والمؤتمرات في العراق 6( .مؤتمرات ،وأكثر منن
 65ندوة).

* -متعاون مع مركز العراق لألبحاث ( حول الترجمة عن اللغة الفرنسية).
* -متعاون مع مركز العراق للبحوث والدراسات اإلستراتيجية( حول الترجمنة عنن اللغنة
الفرنسية).
* -عضو في نقابة المعلمين العراقية.
* -عضو في الجمعية العراقية للعلوم السياسية.
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* -عضو في رابطة التدريسيين األكاديميين /العراق.
* -عضو في جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين.
* -عضو في رابطة التدريسيين الجامعيين.
كتب الشكر والتقدير:
 كتب شكر وتقدير من السيد الوزبر عدد(.)0
 كتب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد عدد(.)9
 كت ننب تثم ننين جه ننود م ننن الس ننيد رئ ننيس جامع ننة بغ ننداد ،والسن نيد رئ ننيس الجامع ننة
المستنصرية عدد(.)5

 كتب شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس الجامعة عدد(.)2
 كتب شكر وتقدير من السيد العميد ومدير المركز عدد(.)60
المنشورات:
 كتاب مؤلف:إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية في جنوب غرب آسيا مطلعالقرن الحادي والعشرين.
 كتاب مؤلف :إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية في أفريقيا بعد انتهاء الحربالباردة.
 كتاب مؤلف :التحالفات اإلستراتيجية في جنوب غرب آسيا. كتنناب متننرجم بعنننوان :الننرد النننووي فنني العننام 5020م(،دراسننة اسننتقبالية) ،مركننزالدراسات الدولية -جامعة بغداد5005 ،م.

 كتاب مترجم بعنوان :حدود الرد 5060،م. -نشرت العديد من البحوث ومنها:

 -6سياس ننات االتح نناد األوروب نني والوالي ننات المتح نندة األمريكي ننة تج نناه أزم ننات الش ننرق
األوسننب بعنند الحننادي عشننر مننن أيلننول (.مجلننة العلننوم السياسننية ،العنندد ( ،)27السنننة
الثامنة عشر ،تموز/كانون األول 5005م ،كلية العلوم السياسية –جامعة بغداد).
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 -5األزمننة الكبننر فنني فلسننطين -دراسننة تحليليننة لالنقسننامات بننين حركتنني فننت
وحمنناس( ،مجلننة مركننز الدراسننات الفلسننطينية ،العنندد( ،)9كننانون األول 5005م،مركننز
الدراسات الفلسطينية-جامعة بغداد).
 -2التفاىم االسنتراتيجي الروسني-اإليرانني وانعكاسناتو اإلقليمينة( مجلنة جامعنة كركنوك
للدراسات اإلنسانية،المجلد(، )2العدد( ،)6السنة5008م).
 -0العالق ن ن ننات الروس ن ن ننية-األمريكي ن ن ننة م ن ن ننن الش ن ن ننراكة اإلس ن ن ننتراتيجية إل ن ن ننى المنافس ن ن ننة
الجيوسياس ننية( 5006م5008-م)(،مجل ننة قض ننايا سياس ننية ،المجل نند الثال ننث ،الع نندد

السادس عشر ،السنة 5006م ،كلية العلوم السياسية -جامعة النهرين).

 -7العالق ن ننة اإلس ن ننتراتيجية ب ن ننين الجمهوري ن ننة اإلس ن ننالمية ف ن نني إي ن ننران وحرك ن ننة حم ن نناس
اإلسالمية(مجلة مركز الدراسات الفلسطينية ،العدد( ،)60كانون األول 5006م ،مركز
الدراسات الفلسطينية-جامعة بغداد).
 -9مراجعة االلتزامات في اإلستراتيجية األمريكية حيال العراق( مجلة دراسنات دولينة،
العنندد التاسننع والثال ننون ،كننانون الثاني/يننناير5006م ،مركننز الدراسننات الدوليننة-جامعننة
بغداد).
 -5سياسننة الواليننات المتحنندة األمريكيننة تجنناه القضننية الفلسننطينية قبننل وبعنند الحننادي
عش ننر م ننن أيل ننول 5006م (مجل ننة مرك ننز الدراس ننات الفلس ننطينية ،الع نندد( ،)5حزين نران
5008م،مركز الدراسات الفلسطينية-جامعة بغداد).
 -8اللجننوء االنفننرادي للقننوة فنني مننل الن ننام األحننادي القطبيننة( مجلننة جامعننة تكري ن

للعلننوم القانونيننة والسياسننية ،عنندد ؤنناص بننالمؤتمر األول لكليننة القننانون ،المجلنند(،)6

نيسان 5006م).
 -6التقن ن ننارب االسن ن ننتراتيجي بنن ننين إسنن ننرائيل وحلن ن ننف الناتو(،مجل ن ننة مركن ن ننز الدراسن ن ننات
الفلسننطينية ،العنندد( ،)65كننانون األول 5060م،مركننز الدراسننات الفلسننطينية-جامعننة
بغداد).
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 -10عالقننات التعنناون اإلسننرائيلية-الروسننية وأ رىننا فنني عمليننة السننالم،مجلة مركننز
الدراس ننات الفلس ننطينية،العدد(،)62حزي ننران 5066م ،مرك ننز الدراس ننات الفلس ننطينية-
جامعة بغداد).
 -66البعد االستراتيجي لكفاح األسر والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل،
بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للتضامن منع األسنر والمعتقلنين الفلسنطينيين والعنرب
في سجون االحتالل ،منشنور فني مركنز الدراسنات الفلسنطينية -جامعنة بغنداد فني العنام
5065م.

 -65العالقننات االسننتراتيجية بننين اسننرائيل وجنننوب السننودان،مجلة مركننز المستنص نرية
الدراسات العربية والدولية2062،م.
البحوث المقبولة للنشر غير المنشورة:
 -6السياسة الروسية في الشرق األوسب  ( -رؤية إسرائيلية)( .مقبول للنشر).
 -5العالقات اإلسرائيلية -التركية بعد حادث أسطول الحرية( .مقبول للنشر).
 -2مشاىد للدولة الفلسطينية ( رؤية إسرائيلية)( .مقبول للنشر).
 -0الشراكة اإلستراتيجية الصينية_اإلسرائيلية( .مقبول للنشر).
 -7األقلية الروسية في إسرائيل وأ رىا فني عملينة صننع القنرار السياسني اإلسنرائيلي.
(مقبول للنشر).
 -9العالقة اإلستراتيجية اإلسرائيلية_الهندية( .مقبول للنشر).
 -5العالقات االمريكية االيرانية في عهد الرئيس اوباما( .مقبول للنشر).
 -8قراءة في طبيعة العالقات االيرانية التركية( .مقبول للنشر).

 -6عالقات ايران االقليمية(الدول العربية انموذجا)( .مقبول للنشر).
 -60قراءة في العالقات االسرائيلية االيرانية بعند العنام 6656م(.بحنث قيند االنجناز
للعام الدراسي 5060م5067/م)
 -66مكانة اينران فني اسنتراتيجية الوالينات المتحندة االمريكينة(. .بحنث قيند االنجناز
للعام الدراسي 5060م5067/م)
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 -65االس ننتراتيجية السياس ننية االيراني ننة ب ننين المب نناد والمص ننال (. .بح ننث قي نند
االنجاز للعام الدراسي 5060م5067/م)
 -نشرت العديد من البحوث المترجمة ومنها:

-6حننوار مننع دان ميرينندور ،نشننرة الملننف العنندد األول ،تمننوز/آب  ،5005مركننز
الدراسات الفلسطينية.

 -5اآل ار اإلقليمية للترابب االستراتيجي اإلسرائيلي التركي ،نشرة الملف العدد

الثاني أيلول/تشرين اني  ،5005مركز الدراسات الفلسطينية .متاح على شبكة
االنترني على الموقع:

http://www.airss-forum.com/Details.asp?id=117542

 -2سننجين رام اه ،مجلننة مركننز الدراسننات الفلسننطينية ،جامعننة بغننداد ،العنندد،2
أيلول  .5002متاح على شبكة االنترني على الموقع:

http://www.airss-forum.com/Details.asp?id=117445
 -0إس ننتراتيجية الوالي ننات المتح نندة األمريكي ننة ف نني اوراس ننيا وتبع ننات الح ننرب ف نني
كوسوفو ،مجلة كلية العلوم السياسية ،5005 ،جامعة بغداد.

 -7الهبوط االضطراري للنسر األمريكي ،متاح على شبكة االنترني على الموقع:
http://www.airss-forum.com/Details.asp?id=117415
 -9ومنناذا إن اؤطننات فرنسننا فنني موضننوعة العننراق ،مجلننة كليننة العلننوم السياسننية،

 ،5000جامعة بغداد.

 -5عملية صناعة واتخاذ القرار فني السياسنة الخارجينة إلدارة النرئيس بنوش ،مجلنة
كلية العلوم السياسية ،عدد ( ،)26حزيران  - ،5007بغداد.5007.
 -8إيران-إسرائيل:و المشهد النووي ،مجلة دراسات عراقية ،العدد( ،)0مركز
العراق للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،بغداد5009. ،
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 -6تحديات ما بعد االنسحاب من قطا غزة –مركز الدراسات
الفلسطينية/جامعة بغداد.
 -60التوجهات الجديدة لجيش الدفا اإلسنرائيلي بعند حنرب لبننان الثانينة ،مجلنة
مركننز الدراسننات الفلسننطينية،العدد(،)5مركننز الدراسننات الفلسننطينية ،بغننداد،حزيران
5008م( .بحث مترجم).
 -66السياسة الروسية في الشرق األوسب الكبير،أو فن إقامة عالقات الصداقة
مع دول العالم

 - 65ىل تتجو العالقات اإلسرائيلية – التركية إلى أزمة دائمة؟

 -62إستراتيجية اليد الممدودة للرئيس اوباما
 – 60قوس األزمات كما يراه الرئيس اوباما ومستشاروه.
 - 67التوترات اإلسنرائيلية التركينة ،إلنى أينن؟ مجلنة مركنز الدراسنات الفلسنطينية،
العدد(،)65حزيران5062م ،مركز الدراسات الفلسطينية ،جامعة بغداد.
المناقشات لرسائل الماجستير واطاري الدكتوراه:
المناقشات:
-6

رسالة ماجستير كلية العلوم السياسية جامعة الموصل

-5

أطروحة دكتوراه عدد( ،)5كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

-0

رسالة ماجستير كلية العلوم السياسية جامعة بغداد()0

-2

رسالة ماجستير كلية العلوم السياسية جامعة النهرين عدد()2

الخبرة العلمية لرسائل الماجستير واطاري الدكتوراه:
-6

تعضيد كتاب:السياسة اإلسرائيلية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي.
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-5

تعضيد 5بحوث.

-2

ؤبن ننرة علمين ننة لن ن نلعديد من ننن رسن ننائل الماجسن ننتير واطروحن ننات الن نندكتوراه

والبحوث العلمية للمجالت المحكمة.
ونشننرت كننذل العدينند م ننن البحننوث والدراسننات والمق نناالت المترجمننة فنني مرك ننز
الدراسات الدولية جامعة بغداد ،ومركز الدراسات الفلسطينية جامعنة بغنداد  ،ومركنز
العراق لألبحاث ،ومركز الدراسات اإلستراتيجية ،وعلى شبكة االنترني

وىي أكثر

من( ،)600كان اؤرىا:الى اين تسير تونس؟
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