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الجامعة

الكلية

التاريخ

البكاليوريوس
الماجستير
الدكتوراه

بغداد

العوم السياسية

1999

أخرى

1

ثانيا  :التدرج الوظيفي

ت

المرتبة العلمية

الجهـة

الفترة من – الى

2

تدريسي

كلية العلوم

 -2993ولحد

1

رئيس قسم الدراسات

االقتصادية واالجتماعية

مركز الدراسات

الفلسطينية  /جامعة

1992-1999

3

مدير وحدة البحوث السياسية

كلية العلوم

السياسية

االن

بغداد

السياسية  /جامعة

1922-1999

بغداد
4

مدير مركز الدراسات

جامعة بغداد

1923-1922

5

مدير مركز الدراسات

جامعة بغداد

 1923ولحد االن

الفلسطينية

االستراتيجية والدولية

ثالثا  :التدريس الجامعي

الجامعة

الفترة من – الى

ت المادة
2

مادة القضية الفلسطينية

بغداد

1998 -1995

1

النظم السياسية في تركيا

بغداد

 1998ولحد االن

2

رابعا  ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليهـا :
القسـم

ت

أسم الرسالة أو االطروحة

2

التنافس على السلطة في العراق

1923

1

التنشئة االجتماعية السياسية في

1997

المعاصر

دول الخليج العربي دراسة في

السنـة

النموذج الكويت والبحرين

3

الدور السياسي لحزب اهلل في لبنان

1921

4

النظام السياسي في تركيا من النظام

1921

5

أشكالية غياب الدستور في النظام

1998

6

الضمانات الدستورية للحريات العامة

1924

7

االحزاب السياسية في أستراليا

1924

1921-2999

البرلماني الى النظام شبو الرئاسي
السياسي االسرائيلي
في العراق

خامسا  :المؤتمرات والندورات العلمية التي شارك فيهـا
ت العنوان
2

مؤتمر رؤساء المراكز البحثية في

المنطقة العربية

السنـة

مكان أنعقادىـا

1923/9/7

قطر

نوع المشاركة

3

سادسا  :األنشطـة العلمية االخرى

داخل المركز

خارج المركز

المشاركة في الورشات البحثية

عضو فريق كتابة مسودة أستراتيجية االمن الوطني

ودورات التعليم المستمر

في العراق االمانة العامة لمجلس الوزراء –

مستشارية االمن الوطني

االشتراك في الندوات الحوارية في القنوات
الفضائية العراقية العربية

سابعا  :العضوية في الهيئـات العلمية والمحلية والدولية

 عضو فريق التحليل واعداد مسودة أستراتيجة االمن الوطني لعام 1924 عضو المركز العراقي لمهارات التفاوض وأدارة النزاع عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية عضو الجمعية العربية للعوم السياسية المجموعة العراقية للدراسات االستراتيجية -عضو مسؤول الدورات العلمية في مؤسسة الهدف للدراسات والبحث

4

