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 السيرة الذاتية

 

 

 عماد مؤيذ حاشم محمذ  الاشم الرباعي : -

  2865/  8/  12 جاريخ الىالدة : -

 1006/  3/  2 جاريخ الحصىل عليها :                                        دلتىراه الشهادة :  -

 إشتراجيجيا  التخصص الذقيق :                     : علىم شياشيتالتخصص العام  -

 1022/ 6/ 22 جاريخ الحصىل عليه :                        مصاعذ  إشتاد ب العلمي :اللق -

 أشهر  20شىىاث و  20 عذد شىىاث الخذمت في التعليم العالي : -

 ال جىحذ  عذد شىىاث الخذمت خارج التعليم العالي : -

                             dr.emad_1976@yahoo.com البريذ الالنترووي : -

 حامعت النهريً / مليت العلىم الصياشيت  الجهت املاهحت لشهادة البهلىريىس : -

 حامعت النهريً / مليت العلىم الصياشيت الجهت املاهحت لشهادة املاحصتير : -

 حامعت النهريً / مليت العلىم الصياشيت الجهت املاهحت لشهادة الذلتىراه : -

 جىظيف فنرة العذو في إلاشتراجيجيت ألاميرليت  عىىان دراشت املاحصتير : -

 أثر دراشت قىي التغيير في إشتشراف املصتقبل عىىان رشالت الذلتىراه : -

 الىظائف التي شغلها :           -

 الى –الفترة مً  مهان العمل الىظيفت ث

 0222/  5إلى  0222/ 20/  02 مجلة العلوم القاهوهية والسياسية / دًالى مدًر ثدرير 2

 

 الجامعاث او املعاهذ التي درس فيها : -

 مالحظاث الى –الفترة مً  املعهذ (/الجهت )الجامعت )الهليت( ث

  الوقت الحاضر 0222/ 2/  21 حامعة دًالى / ملية القاهون والعلوم السياسية 2

 

 املقرراث الذراشيت التي قام بتذريصها : -

 الصىت الذراشيت املادة القصم الهليت الجامعت ث

مدخل إلى علم السياسة  العلوم السياسية القاهون  دًالى 2

E 

2008 - 2009 

 0222 - 0222 مبادئ العالقات الدولية العلوم السياسية القاهون  دًالى 1
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 E 0222 - 0222التىظيم الدولي  العلوم السياسية القاهون  دًالى 2

 0220 - 0222 إلاستراثيجية يةالعلوم السياس القاهون  دًالى 3

 0220 - 0222 مبادئ العالقات الدولية العلوم السياسية القاهون  دًالى 4

 0222 - 0220 الاستراثيجية العلوم السياسية القاهون  دًالى 5

 0222 – 0220 السياسة الخارحية العلوم السياسية القاهون  دًالى 6

 0222 - 0222 ثيجيةالاسترا العلوم السياسية القاهون  دًالى 7

 0222 - 0222 السياسة الخارحية العلوم السياسية القاهون  دًالى 8

 0222 - 0222 الاستراثيجية العلوم السياسية القاهون  دًالى 20

 0222 – 0222 السياسة الخارحية العلوم السياسية القاهون  دًالى 22

 0222 - 0222 العالقات الدولية العلوم السياسية القاهون  دًالى 21

 0222 - 0222 سمىار الدراسات العليا القاهون  دًالى 22

 

 املؤجمراث والىذواث العلميت والىرش التي شارك فيها : -

 –هىع املشارلت )بحث  مهان الاوعقاد العىىان ث

 حضىر (

 الصىت

ملية القاهون /  املؤثمر ألاول لهلية القاهون / دًالى 2

 حامعة دًالى

 0222 بدث

الدولي لنية القاهون / حامعة  املؤثمر  1

 لرموك

 0220 بدث حامعة لرموك

مؤثمر اليوم العالمي للنزاهة، برعاًة  2

لجىة النزاهة البرملاهية ومؤسسة 

 التوخيد الثقافية

 0223 بدث بغداد

املؤثمر ألاول للمرلس العلمي العراقي  3

املعىون )البىاء السياس ي في العراق 

 والخروج من ألازمة(

 0222 بدث بغداد

طاب السياس ي لألخساب العراقية، الخ 4

 هدوة( مرلس العراق لألبداث)

 0222 ورقة عمل بغداد

العراق في إلاستراثيجيات الدولية،  5

)هدوة( مرلس املستىصرية للدراسات 

 العربية والدولية

 0222 بدث بغداد

 0222 ورقة عمل بغدادرؤى في قاهون مجالس املدافظات  6
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الجدًد،)هدوة(، املرلس العراقي 

 معلومات والدراساتلل

الدراسات املستقبلية، )ورشة عمل(  7

في مرلس الصباح للدراسات 

 إلاستراثيجية

 0222 ورقة عمل بغداد

 –إلاثفاقية ألامىية العراقية  8

ألاميرلية، )هدوة(، وزارة الدولة 

 لشؤون ألامن الوطني

 0222 ورقة عمل بغداد

 –لعراقية إلاثفاقية ألامىية ا 20

 ألاميرلية، )هدوة(، ثجمع ملىا عراق

 0222 ورقة عمل بغداد

)إستخدام التقىية إلاخصائية في  22

التدليل ألامني وإثخاذ القرار(، وزارة 

 الدولة لشؤون ألامن الوطني

 0222 ورقة عمل بغداد

خقوق إلاوسان في ضوء القاهون  21

الدولي واملتغيرات السياسية، )هدوة(، 

قاهون والعلوم السياسية / ملية ال

 حامعة دًالى

ملية القاهون / 

 حامعة دًالى

 0223 ورقة عمل

العراق ودول الجوار إلاقليمي، )هدوة(  22

 مرلس العراق لألبداث

 0222 ورقة عمل بغداد

إلاهتخابات البرملاهية واملشارلة  23

السياسية، )هدوة(، ملية القاهون 

 والعلوم السياسية / حامعة دًالى

ملية القاهون / 

 حامعة دًالى

 0222 ورقة عمل

أزمة ألاهظمة العربية وضرورات  24

إلاصالح، )هدوة(، ملية القاهون 

 والعلوم السياسية / حامعة دًالى

ملية القاهون / 

 حامعة دًالى

 0222 ورقة عمل

الفساد: الواقع واملعالجات، )هدوة(  25

ملية القاهون والعلوم السياسية / 

 ىحامعة دًال

ملية القاهون / 

 حامعة دًالى

 0222 ورقة عمل

إلاسالم السياس ي والثورات العربية،  26

)هدوة( املرلس التىموي للدراسات 

 إلاستراثيجية

 0222 بدث بغداد

 0220 قة عملور ملية القاهون / مقاربة بين الشورى والدًمقراطية،  27
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)هدوة( ملية القاهون والعلوم 

 السياسية / حامعة دًالى

 حامعة دًالى

ألابعاد السياسية والقاهوهية للخالف  28

 بين املرلس وإلاقليم

 0220 ورقة عمل حامعة دًالى

 

 الذوراث التي شارك بها والتي اقامها : -

مهان  عىىان الذورة ث

 الاوعقاد

 الصىت

دورة طرائق التدريس  2

 الجامعي

حامعة 

 دًالى

0222 

دورة النفاءة في استخدام  1

 الحاسوب

عة حام

 دًالى

0222 

 

 املشروعاث البحثيت في مجال التخصص لخذمت البيئت واملجتمع او جطىير التعليم : -

 الصىت محل اليشر عىىان البحث ث

املشارلة السياسية في املجتمع العراقي :  2

 دراسة ثدليلية

مجلة قضاًا سياسية ملية العلوم 

حامعة النهرين –السياسية   

0222 

ألاميرلية : ألاهداف  ثيجيةالاستراالعراق في  1

 والىتائج

مجلة مرلس املستىصرية للدراسات 

 العربية والدولية

0222 

طريقة التدليل الترليبي في  استخدام 2

التوقع السياس ي : دراسة في السياسة 

 الخارحية ألاميرلية ثجاه العراق. 

 –املجلة السياسية والدولية 

الجامعة املستىصرية ملية العلوم 

ةالسياسي  

0222 

مجلة قضاًا سياسية ملية العلوم  أجر العوملة في الهوية الوطىية  3

حامعة النهرين –السياسية   

0222 

أجر التغييرات السياسية في املىطقة العربية  4

على  واوعهاساتهافي السياسات إلاقليمية 

 العراق

مجلة العلوم القاهوهية والسياسية / 

 حامعة دًالى 

0220 

 0223مرلس خمورابي للبدوث والدراسات  الاستراثيجيلتابة التقرير مشارلة في  5
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بغداد - الاستراثيجية  0223العراقي للعام   

 الاستراثيجيمشارلة في لتابة التقرير  6

  0222العراقي للعام 

مرلس خمورابي للبدوث والدراسات 

بغداد - الاستراثيجية  

0222 

لس خمورابي للبدوث والدراسات مر  لتابة فصل في لتاب )إرث إلاختالل(  8

بغداد -إلاستراثيجية   

0220 

 

 لتب شنر ( :/شهاداث جقذيريت  /ابذاعاث او وشاطاث حصل فيها على )حىائز  -

هىع الابذاع او  ث

 اليشاط

ما حصل عليه 

شهادة /)حائزة

لتاب /جقذيريت

 شنر(

عىىان  الجهت املاهحت

اليشاط او 

 الابذاع

 الصىت

رئيس الجامعة  ب شنرلتا مشارلة في هدوة 2

 املستىصرية

 0222 إلقاء بدث

املساعد العلمي لرئيس  لتاب شنر مشارلة في هدوة 0

 الجامعة املستىصرية

إلقاء ورقة 

 عمل

0222 

مشارلة في اصدار  2

 عدد ملجلة علمية

املساعد العلمي لرئيس  لتاب شنر

 الجامعة املستىصرية

 0222 وشر بدث

عميد ملية القاهون /  لتاب شنر مشارلة في هدوة 2

 حامعة دًالى

القاء ورقة 

 عمل

0223 

عميد ملية القاهون /  لتاب شنر مشارلة في هدوة 2

 حامعة دًالى

القاء ورقة 

 عمل

 

0222 

عميد ملية القاهون /  لتاب شنر مشارلة في هدوة 2

 حامعة دًالى

القاء ورقة 

 عمل

0222 

/ عميد ملية القاهون  لتاب شنر مشارلة في هدوة 1

 حامعة دًالى

القاء ورقة 

 عمل

 

0222 

عميد ملية الهىدسة /  لتاب شنر مشارلة في هدوة 2

 حامعة دًالى

القاء ورقة 

 عمل

 

0222 

 0222القاء ورقة عميد ملية العلوم  لتاب شنر مشارلة في هدوة 3
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الاسالمية / حامعة 

 دًالى

 عمل

 

عميد ملية القاهون /  لتاب شنر مشارلة في هدوة 22

 ة دًالىحامع

القاء ورقة 

 عمل

 

0220 

عميد ملية القاهون /  لتاب شنر مشارلة في هدوة 22

 حامعة دًالى

القاء ورقة 

 عمل

 

0222 

عميد ملية القاهون /  لتاب شنر مشارلة في مؤثمر 20

 حامعة دًالى

 0222 لجىة علمية

القاء ورقة  رئيس حامعة دًالى لتاب شنر مشارلة في هدوة 22

 عمل

0222 

 

 تأليف والترحمت :ال -

عذد  شىت اليشر اشم دار اليشر عىىان النتاب ث

 الطبعاث

غير  /مىهجيت 

 مىهجيت

 غير منهجي 2222 0222 مرلس خمورابي سياسة قطر الخارحية 

 

 لغاث التي يجيذها :ا -

  اللغت إلاههليزيت -


