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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلًـــة

التارٌخ

بكالوريوس

بغداد

االداب

1974

الماجستير

المستنصرٌة

المعهد العالً للدراسات القومٌة
واالشتراكٌة

1982

الدكتوراه

المستنصرٌة

المعهد العالً للدراسات السٌاسٌة
واالستراتٌجٌة

1999

أخرى
ثانيا ً :التدرج العلمي .
ت

المرتبة العلمٌة

الجهة

الفترة من – الى

1

مدرس مساعد

معهد االدارة

1999 -1994

2

مدرس

معهد االدارة

2001 -1999

3

مدرس

مركز الدراسات الدولٌة

2002 -2001

4

استاذ مساعد

مركز الدراسات الدولٌة

2012 -2002

ثالثا ً :التدرج الوظيفي .

ت

الوظٌفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

معاون مالحظ

المؤسسة العامة لالذاعة والتلفزٌون

1982 -1976

2

سكرتٌر تحرٌر

المؤسسة العامة لالذاعة والتلفزٌون

1994 -1982

3

رئاسة اللجنة العلمٌة

مركز الدراسات الدولٌة

2007 -2005

4

رئٌس قسم الدراسات االمرٌكٌة

مركز الدراسات الدولٌة

2010 -2005

5

رئاسة اللجنة العلمٌة

مركز الدراسات الدولٌة

2011 -2010

رابعا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلٌة)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

معهد االدارة

هٌئة المعاهد الفنٌة

2001 -1994

2

كلٌة العلوم السٌاسٌة

جامعة النهرٌن

2009 -2008

3

خامسا  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

الم ـــــادة

السنـــــة

1

المخازن/المصارف/السكرتارٌة

الثقافة القومٌة

2001 -1994

2

المصارف

العالقات العامة

2001 -2000

3

قسم الدراسات االستراتٌجٌة
/ماجستٌر

االستراتٌجٌة االمٌركٌة

2009 -2008

4

قسم الدراسات االستراتٌجٌة/
دكتوراه

االمن القومً االمٌركً

2009 -2008

5

سادسا ً  ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

1

رسالة ماجستٌر/الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة وادارة االزمات الدولٌة

االستراتٌجً
ة

2007 -2005

2

رسالة ماجستٌر/البعد االقتصادي
فً االستراتٌجٌة االمرٌكٌة

االستراتٌجٌة

2008 -2006

3
4

سابعا ً  :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1

مؤتمر مركز الدراسات الدولٌة

2002

بغداد

2

مؤتمر مركز الدراسات الدولٌة
ببحث عن صراع الحضارات
مؤتمر مركز الدراسات الدولٌة
التاسع
الدراسات عام
مركز المفتوحة،
والحروب
الدولٌة
مؤتمر

2003

بغداد

2004

بغداد

بحثبوستر
( بحث /
بحث
حضور)
بحث

2005

بغداد

بحث

5

مؤتمر العراق ودول الجوار
2002
رؤى متبادلة
مؤتمر مركز الدراسات الدولٌة

2005
2007

االمارات العربٌة
المتحدة
بغداد

حضور
بحث

7

مؤتمر مركز الدراسات الدولٌة

2008

بغداد

بحث

8

مؤتمر مركز الدراسات الدولٌة
الدولٌة2008

2009

بغداد

بحث

9

مؤتمر أمن الطاقة

2010

البحرٌن

حضور

10

مؤتمر المرأة والتنمٌة وزارة
التعلٌم العالً

2010

بغداد

بحث

11

ندوة المائدة المستدٌرة

2006

لٌبٌا

بحث

3
4

6

12

ثامنا ً  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
الكتابة فً اصدارات المركز
المشاركة فً الندوات الدورٌة للمركز

خارج الكلية
عضو الهٌئة االستشارٌة بٌت الحكمة
2011 -2008

تاسعا  :البحوث المنشورة
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1

العالقات الثنائية بين العراق والواليات المتحدة

مجمة االنسانيات

1999

2

اميركا والتنظير لمعولمة بين نهاية التاريخ
بعد عام 1968
وصراع الحضارات والطريق الثالث

مجمةقضايا سياسية

2001

مجمة دراسات دولية

2002

3

النظام االمني االميركي في شرق اسيا،الصين
واليابان والكوريتين

4

صراع الحضارات والحروب المفتوحة

مجمة دراسات دولية

2003

5

التحوالت االجتماعية في الواليات المتحدة

مجمة دراسات دولية

2005

6

استحقاقات المشروع االميركي في العراق
االميركية
التأثير االميركي في سوق النفط العالمية

مجمة دراسات دولية

2007

مجمة دراسات دولية

2007

8

االدارة االميركية لالموال العراقية في فترة

مجمة قضايا سياسية

2007

7

االحتالل
9

العراق في المنظور االمني االميركي

مجمة دراسات دولية

2008

10

اتجاهات التسمح في اميركا الالتينية

مجمة دراسات دولية

2009

11

االنعكاسات االقتصادية لالنفاق العسكري

مجمة المرصد الدولً

2009

االميركي
12

تأثير المال في االنتخابات االميركية

مجمة المرصد الدولً

2009

13

التأثير الديني في السياسة االميركية

14

العراق واالدارة االمريكية الجديدة :تداعيات

مجمة المرصد الدولً
السياسة االميركية
مجمة المرصد الدولً

2009

االقتصاد وتوازنات المنطقة
15

الموقف االميركي من توسيع مجمس االمن

الدولي

مجمة المرصد الدولً

2009

2009

16

االختراق االمني االسرائيمي في العراق ومواقف
دول الجوار االقميمي

17

الدور العالمي لمواليات المتحدة االمريكية بين

مجمة شؤون عراقية
مجمة قضايا سياسية

2010

2010

التراجع والممانعة(رؤية استراتيجية في ظل
االزمة المالية)

18

السياسة االمريكية تجاه القارة االفريقية االبعاد
والدالالت

مجمة المرصد الدولً

2010

19

السياسة الخارجية العراقية بين القيود والفرص

مجمة دراسات دولية

2010

20

الواليات المتحدة االمريكية والمراهنة عمى

مركز دراسات الوحدة

2011

االنترنت
21

العربية
بيت الحكمة

االنسحاب االمريكي من العراق ومعادلة االمن

2011

والسيادة

عاشراً  :بحوث فى مجال خدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1

المجتمع المدنً فً العراق المفهوم والتطبيق

مجلة دراسات دولٌة

2004

2

اداراة األموال العراقٌة

مجلة قضاٌا سٌاسٌة

2007

3

االنترنت واالمن القومً

مركز ابحاث السوق

2008

4

التعلٌم العالً واقتصاد المعرفة

سٌاسٌة/النهرٌن
جامعة
النهرٌن

2009

سٌاسٌة/النهرٌن
حادى عشر  :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 رابطة التدرٌسٌٌن الجامعٌٌن
 جمعٌة الباحثٌن والتدرٌسٌن الجامعٌٌن

 الجمعٌة العراقٌة للعلوم السٌاسٌة
 الجمعٌة العربٌة للعلوم السٌاسٌة
ثاني عشر :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

1

وتقدٌر
كتابا شكر
التقدير

وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

2010 - 2009

2

شهادة تقدٌرٌة

الجامعة المستنصرٌة

2008

3

شهادة تقدٌرٌة

كلٌة التربٌة/جامعة بغداد

2010

4

شهادة تقدٌرٌة

بٌت الحكمة

2010

5

العدٌد من كتب الشكر والتقدٌر

وزارة الثقافة واالعالم

1994 -1976

6

ثالث كتب شكر

رئٌس المعاهد الفنٌة

2000 -1999

7

ثالث كتب شكر

عمٌد معهد االدارة

2001 - 1998

8

ست كتب شكر وتقدٌر

رئٌس جامعة بغداد

2010 - 2001

ثالث عشر:الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

1

مؤلف /تطور مفهوم االمن القومً االمٌركً

2002

2

مؤلف /العالقات العراقٌة-االمٌركٌة للفترة 1958 -1945

2005

3

مؤلف /دراسة تحلٌلٌة لم شروع جوزٌف باٌدن (مجموعة باحثٌن)

2008

4

مؤلف/االستراتٌجٌة االمٌركٌة تجاه امٌركا الالتٌنٌة

2010

5

رابع عشر:اللغــات .
العربٌة
االنكلٌزٌة

سنة النشر

