
 

  (السٌرة الذاتٌة  )

 
 رائد صالح علً . د 

 رائد صالح علً أسماعٌل. د: االسم الرباعً  -

 18/9/1975: تارٌخ الوالدة  -

 دكتوراه علوم سٌاسٌة                      : الشهادة  -

 عالقات دولٌة:علوم سٌاسٌة                                         التخصص الدقٌق : التخصص العام  -

 1/10/2009:مدرس                                          تارٌخ الحصول علٌه  : اللقب العلمً  -

 احد عشر سنة:عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً  -

 ال ٌوجد: عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً  -

  raedsaleh16 @yahoo .com:البرٌد االلكترونً  -

 كلٌة العلوم السٌاسٌة/ جامعة بغداد :الجهة المانحة لشهادة البكالورٌوس  -

 الجامعة المستنصرٌة:الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر  -

 جامعة النهرٌن: الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه  -

 سٌاسة اٌرن الخارجٌة تجاه منطقة الخلٌج العربً خالل عقد التسعٌنٌات:عنوان دراسة الماجستٌر  -

 .دراسة فً التنظٌم الدولً - السٌادة بٌن مٌثاق األمم المتحدة والتطبٌق العملً:عنوان رسالة الدكتوراه  -

 :         الوظائف التً شغلها  -

  الى–الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

جامعة / كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة مقررقسم العلوم السٌاسٌة -1
 دٌالى

2009 -5/1/2012 

 حتى الوقت – 5/1/2012 جامعةدٌالى/كلٌةالقانون والعلوم السٌاسٌة رئٌس قسم العلوم السٌاسٌة -2
 .الحاضر 

    

    

    

    

 

 :الجامعات او المعاهد التً درس فٌها  -

 مالحظات  الى–الفترة من  (المعهد /(الكلٌة)الجامعة )الجهة  ت

  الوقت الحاضر-2003 جامعة دٌالى -1

    

    

 

 



 :المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

حقوق االنسان،الحرٌة  اللغةالعربٌة،اللغةاالنكلٌزٌة التربٌة دٌالى -1
 والدٌمقراطٌة

2004-2005 

 2010-2009 القانون الدستوري القانون القانون دٌالى -2

 2011-2010 المدخل لدراسة القانون القانون القانون دٌالى -3

-2010 المنظمات الدولٌة القانون القانون دٌالى -4
2011،2011-
2012 

-2009 تارٌخ العالقات الدولٌة العلوم السٌاسٌة القانون دٌالى -5
2010،2010-
2011،2011-
2012،2012-
2013.  

-2011 المدخل الى علم السٌاسة العلوم السٌاسٌة القانون دٌالى -6
2012،2012-
2013،2013-
2014 

-2011 التنظٌم الدولً العلوم السٌاسٌة القانون دٌالى -7
2012،2012-
2013،2013-
2014 

 

 :المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 - - - - - 

      

      

      

 

 :االشراف على الرسائل و االطارٌح  -

 السنة الدراسٌة عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلٌة الجامعة ت

 - - - - - 

      

      

      

 

 :المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها  -

 السنة ( حضور –بحث )نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

ندوةحقوق االنسان فً الدساتٌر  -1
 والمواثٌق واالعالنات الدولٌة

 2011 بحث كلٌةالقانون

 2011 حضور كلٌة القانون ندوة االنتخابات البرلمانٌة -2

 2011 حضور كلٌة القانون مؤتمر الكلٌة -3



     

 

 :الدورات التً شارك بها والتً اقامها  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 2012 السلٌمانٌة دورة المحكمة االفتراضٌة -1

 2013 كلٌة القانون دورة المكتبة االفتراضٌة -2

    

    

 

 :المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

- - - - 

    

    

    

 

 :التً قام بنشرها  (impact factors)المجالت العالمٌة ومجالت  -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 - - - - - 

-      

      

      

      

      

      

 

 :عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  -

 مالحظات  انتهاء العضوٌة/مازال عضوا  تارٌخ االنتساب دولٌة/محلٌة اسم الهٌئة ت

اللجنة العلمٌة فً  -1
 القسم

كلٌة القانون 
والعلوم 
 السٌاسٌة

  مازاال عضوا 2009-2010

      

      

      

 

  :(كتب شكر / شهادات تقدٌرٌة /جوائز )ابداعات او نشاطات حصل فٌها على  -

ما حصل علٌه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /جائزة)

كتاب /تقدٌرٌة

 (شكر

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة



عضوٌة اللجنة  -1
 االمتحانٌة

 2013-2009  جامعةدٌالى 6-كتب شكر

      

      

      

      

      

      

 

 :التألٌف والترجمة  -

  غٌر منهجٌة/منهجٌة  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

 - - ج- - - 

      

      

      

 

 :اللغات التً ٌجٌدها  -

 العربٌة -1

2- 

2-  

 :مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1- - 

2-  

        ـ نشاطات اخرى

1- - 

2-  

  


