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 الخزرجي شاكر عبد الكريم فاضل محمد االسم الرباعي : -

 1963 تاريخ الوالدة : -

                                                 دكتوراهالشهادة :     -

 2000 تاريخ الحصول عليها : -

                                                 علوم سياسية التخصص العام :  -

 نظم سياسية لتخصص الدقيق : -

                                                        استاذ مساعداللقب العلمي :  -

 2013/  1/  7 تاريخ الحصول عليه :  -

 1993منذ  الخدمة في التعليم العالي : تاريخ -

 اليوجد التعليم العالي :عدد سنوات الخدمة خارج  -

 shakir_mohamad2000@yahoo.com البريد االلكتروني : -

 كلية العلوم السياسية –جامعة بغداد  الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 كلية العلوم السياسية  –جامعة بغداد  الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

المعهد العالي للدراسات السياسية  –الجامعة المستنصرية  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : -

 والدولية 

 –التالحم والتنافر في تكوين المجتمع االسرائيلي دراسة اجتماعية  عنوان دراسة الماجستير : -

 اشراف: االستاذ الدكتور صادق االسود سياسية

شراف : االستاذ الدكتور االدولة الفلسطينية في المنظور الفلسطيني  عنوان رسالة الدكتوراه : -

 خلدون ناجي معروف

 

 التي شغلها :           المناصب -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

كلية  –جامعة ديالى  معاون عميد 1
 القانون

2002 - 2003 

جامعة ديالى / كلية القانون  رئيس لجنة الترقيات العلمية 2
 والعلوم السياسية

 _ اآلن2013

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 س فيها :الجامعات او المعاهد التي در   -

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

  2001 - 1993 المعهد الفني/ الدور –هيئة المعاهد التقنية  1

  2002 - 2001 كلية التربية –جامعة ديالى  2

كلية القانون والعلوم  –جامعة ديالى  3
 السياسية

  حتى اآلن – 2002

 محاضر 2011 - 2008 كلية اليرموك الجامعة / قسم القانون 4

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

- 2001 انظمة سياسية القانون التربية ديالى 1
2002 

والعلوم القانون  ديالى 2
 السياسية

 - 2002 انظمة سياسية القانون
2013 

االنظمة  علوم سياسية ==   ديالى 3
السياسية 
 والدستورية

2009 -
2011 

نظم الحكم  علوم سياسية =  = = 4
 العربية

2011 -
2016 

النظام  علوم سياسية =  = = 5
االسرائيلي 
والسلطة 
 الفلسطينية

2013 - 
2016 

كلية اليرموك  6
 الجامعة

كلية اليرموك 
 الجامعة

االنظمة  القانون
 السياسية

2008 - 
2011 

القانون  القانون =   = =    =      = 7
 الدستوري

2008 - 
2011 

المنظمات  القانون =   = =   =      = 8
 الدولية

2009 -
2011 

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى 9
 السياسية

دراسات 
عليا/ماجستير 

 االنسانحقوق 

منهجية البحث 
 العلمي

2015-
2016 

االنظمة  =    = =     = جامعة ديالى 10
السياسية 
وحقوق 
 االنسان

2015-
2016 

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح :مناقشة او -



 التاريخ نوع النشاط القسم الكلية الجامعة ت

العلوم  جامعة بغداد 1
 السياسية

النظم 
 السياسية

مناقشة رسالة 
 ماجستير

18/4/2016 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت
حضور  –)بحث 

) 

 السنة

مؤتمر علمي مركز ابحاث  1
 الطفولة واالمومة

 2009 بحث جامعة ديالى

مؤتمر مكافحة الفساد في  2
البالد العربية / جامعة الدول 

 العربية

 2010 حضور القاهرة

المؤتمر العلمي االول لكلية  3
 القانون /جامعة ديالى

 2010 بحث جامعة ديالى

 الدولي المؤتمر العلمي 4
والعلوم  الثاني لكلية القانون

 جامعة ديالى السياسية

 2013 بحث جامعة ديالى

ورشة عمل تطوير المناهج  5
العلمية لكليات العلوم 

 السياسية

 ورقة عمل جامعة الكوفة
تطوير مادة نظم 
الحكم في البلدان 

 العربية

8-9 /5/2014 

بيت الحكمة  ندوة علمية 6
بالتعاون مع كلية 
القانون والعلوم 
السياسية جامعة 

 ديالى

 14/5/2014 بحث

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 2012 ديالىجامعة  المكتبة االفتراضية 1

معامالت التأثير والنشر في  2
 المجالت العلمية

 2015 جامعة ديالى

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

المجتمع المدني والدولة تمايز  1
 المجال وتكامل االدوار

 2008/ 37العدد / مجلة الفتح 

المشاركة السياسية للمرأة  2
 العراقية المحددات والممكنات

الكتاب السنوي لمركز 
ابحاث الطفولة 

 واالمومة

2009 

العنف السياسي في العراق  3
 سياسية -رؤية اجتماعية 

المؤتمر العلمي االول 
لكلية القانون جامعة 

 ديالى

2010 

غياب المعارضة البرلمانية  4
طية التوافقية واشكالية الديمقرا

مجلة العلوم القانونية 
 والسياسية

 2013/  2العدد /



 في العراق

األقليات الدينية في العراق بين  5
خطر االرهاب وأزمة المشاركة 

 السياسية

المؤتمر العلمي 
الدولي الثاني لكلية 
القانون والعلوم 
السياسية جامعة 

 ديالى

24 – 25 /4 /
2013 

واشكالية العالقة بين السلطات  6
المواد الخالفية في دستور 

 2005العراق 

مجلة دراسات 
اجتماعية / بيت 

 الحكمة

 2014/  33العدد 

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

هيئة تحرير مجلة  1
العلوم القانونية 

والسياسية جامعة 
 ديالى

عضوء هيئة  2013/ 9/  1 محلية
 التحرير

 

-  

 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

نوع االبداع او  ت
 النشاط

ما حصل عليه 
شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

الجهة 
 المانحة

عنوان 
النشاط او 

 االبداع

 السنة

السيد رئيس  كتاب شكر مؤتمر علمي  1
 الجامعة

اللجنة 
 التحضيرية

2010 

السيد رئيس  كتاب شكر    لجنة امتحانية 2
 الجامعة

 2011 

السيد رئيس  كتاب شكر لجنة امتحانية 3
 الجامعة

 2013 

السيد رئيس  كتاب شكر مؤتمر علمي دولي 4
 الجامعة

 2013 اللجنة العلمية

مساعد  كتاب شكر دورة علمية 5
رئيس 
الجامعة 
 العلمي

محاضرة عن 
حقوق 
 االنسان

2013 

السيد عميد  شهادة تقديرية  6
 الكلية

االستاذ 
المتميز في 
قسم العلوم 
 السياسية

2012 

السيد عميد  كتاب شكر ندوة علمية 7
 الكلية

 2013 مشارك

السيد عميد  شهادة تقديرية مؤتمر علمي 8
 الكلية

عضو اللجنة 
 العلمية

2013 

السيد عميد  شكركتاب  ندوة علمية 9
 الكلية

 2012 محاضر

 2011 محاضرالسيد عميد  كتاب شكر ندوة علمية 10



 الكلية

السيد عميد  كتاب شكر لجان امتحانية 11
 الكلية

 2014 عضو لجنة

السيد عميد  شهادة تقديرية مؤتمر علمي 12
العلوم 

السياسية/ 
الجامعة 

 المستنصرية

حضور 
مؤتمر الدور 

االقليمي 
في وتاثيره 

االمن الوطني 
 العراقي

2014 

ندوة عن حقوق  13
 االنسان

السيد عميد  كتاب شكر
 الكلية

 2015 محاضر

السيد عميد  كتاب شكر  اهداء كتب 14
 الكلية

 2015 

انجاز اعمال  15
 المكلف بها بتميز

السيد عميد  كتاب شكر
 الكلية

 2016 تميز

ندوة  القانون  16
 والمجتمع

رئيس  السيد شهادة تقديرية
مجلس 

امناء بيت 
 الحكمة

 2014 بحث

 

  


