السٌرة الذاتٌة
الصورة

-

ت
1
2
3

االسم الرباعً  :طالل حامد خلٌل خضٌر
تارٌخ الوالدة 1960 :
تارٌخ الحصول علٌها 2000:
الشهادة  :الدكتوراه
التخصص الدقٌق  :الفكر السٌاسً
التخصص العام  :العلوم السٌاسٌة
تارٌخ الحصول علٌه 2010- 12-13:
استاذ مساعد
اللقب العلمً :
عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً 3 :سنوات
عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :
البرٌد االلكترونً talalkhalel@yahoo.com :
الجهة المانحة لشهادة البكلورٌوس  :جامعة بغداد – كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة
الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر  :جامعة بغداد – كلٌة العلوم السٌاسٌة
الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه  :جامعة بغداد – كلٌة العلوم السٌاسٌة
عنوان دراسة الماجستٌر  :العوامل والقوى المؤثرة فً تخلف وتنمٌة دول العالم الثالث
عنوان رسالة الدكتوراه  :وحدة الدولة وتجزئتها –دراسة فً العامل القومً
الوظائف التً شغلها :

الوظٌفة
مسؤول شعبة التعلٌم المستمر
مسؤول شعبة البحث والتطوٌر
مقرر قسم العلوم السٌاسٌة

مكان العمل
كلٌة القانون والسٌاسة
كلٌة القانون والسٌاسة
كلٌة القانون والسٌاسة

الفترة من – الى
2011 -2010
2012-2011
2013-2012

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها :ت
1
2

الفترة من – الى
الجهة (الجامعة (الكلٌة)/المعهد )
2003-2001
جامعة صنعاء –كلٌة التجارة واالقتصاد
جامعة ذمار – كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 2008-2003

مالحظات
جمهورٌة الٌمن
جمهورٌة الٌمن

3

جامعة دٌالى – كلٌة القانون والعلوم
السٌاسٌة

 -2010ولحد االن

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها :ت
1

الجامعة
جامع صنعاء

الكلٌة
كلٌة التجارة

القسم
االقتصاد

2

جامعة ذمار

كلٌة التربٌة

التارٌخ

المادة
اقتصادٌات
الدول النامٌة
التارٌخ
االوربً
الحدٌث

السنة الدراسٌة
-2001
2003
-2004
2008

3

جامعة دٌالى

كلٌة القانون

قسم السٌاسة

4

جامعة دٌالى

كلٌة القانون

قسم السٌاسة

-5

جامعة دٌالى

كلٌة القانون

قسم السٌاسة

6

جامعة دٌالى

كلٌة القانون

قسم السٌاسة

الفكر السٌاسً
القدٌم
المشكالت
السٌاسٌة
الفكر السٌاسً
الغربً الحدٌث
الفكر الغربً
المعاصر

-2010
2011
-2010
2011
-2011
2012
-2012
2013

 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها :ت
1

الجامعة
دٌالى

الكلٌة
القانون

القسم
السٌاسة

المادة
المشكالت
السٌاسٌة فً
دول اسٌا
وافرٌقٌا
وامرٌكا
الالتٌنٌة

السنة الدراسٌة
-2010
2011

 االشراف على الرسائل و االطارٌح :ت

الجامعة

الكلٌة

القسم

عنوان الرسالة او السنة الدراسٌة
االطروحة

 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها :ت

العنوان

مكان االنعقاد

1

مؤتمر كلٌة القانون والعلوم
السٌاسٌة
مؤتمر كلٌة التربٌة للعلوم
االنسانٌة
مركز الدراسات الجامعة
المستنصرٌة
كلٌة سكول للعوم السٌاسٌة

كلٌة القانون

نوع المشاركة
(بحث – حضور )
بحث

2010

كلٌة التربٌة

بحث

2010

المركز

بحث

2012

السلٌمانٌة

بحث

2013

2
3
4

السنة

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها :ت
1
2

عنوان الدورة
دورة طرائق التدرٌس
كفائة الحاسوب

السنة
2010
2010

مكان االنعقاد
جامعة دٌالى
جامعةدٌالى

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

ت
1
2
3

عنوان البحث
المصالحة الوطنٌة وبناء الدولة
الحدٌثة
دور المؤسسات التعلٌمٌة فً
محاربة الفساد
االنتقال من االنظمة الشمولٌة الى
الدٌمقراطٌة

محل النشر
مجلة دٌالى

السنة
2012

مجلة دٌالى

2011

مجلة القانون والسٌاسة

2013

 المجالت العالمٌة ومجالت ( )impact factorsالتً قام بنشرها :ت

اسم المجلة

الدولة

عنوان البحث

العدد الذي نشر فٌه

السنة

 عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة :ت

اسم الهٌئة

محلٌة/دولٌة

تارٌخ االنتساب

مازال عضوا /
انتهاء العضوٌة

مالحظات

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

نوع االبداع او النشاط

ما حصل علٌه
(جائزة/شهادة
تقدٌرٌة/كتاب
شكر)

الجهة المانحة

عنوان النشاط
او االبداع

السنة

 التألٌف والترجمة :ت

عنوان الكتاب

 اللغات التً ٌجٌدها : - 1اللغة االنكلٌزٌة
-2
-2

اسم دار النشر

سنة النشر

عدد الطبعات

منهجٌة  /غٌر
منهجٌة

-

مساهمات فً خدمة المجتمع :
-1
-2

ـ نشاطات اخرى
-1
-2
مالحظة ٌ /تم تسلٌم نسخة ورقٌة ونسخة على قرص ()CD
شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

.مم .وسام عماد عبد الغنً
مدٌر قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً

