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 الوظائف التي شغلها         : 

 الى –الفترة من  ن العملمكا الوظيفة ت
مسؤول شعبة البعثات والعالقات  1

 الثقافية
كلية القانون والعلوم 

 السياسية
من 

/12/8الى2/1/2002
2002 

=     =       =        رئيس قسم العلوم السياسية 2
= 

الى  00/8/2002من

8/1/2012 
 الى االن 8/1/2012من  =     =       =        تدريسي 0



 

معات او المعاهد التي درس فيها الجا: 

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

كلية القانون والعلوم  -جامعة ديالى  1

 السياسية
22/10/2008 -  

    
 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها: 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
جامعة  1

 ىديال
كلية القانون 

والعلوم 

 السياسية

العلوم 

 السياسية
النظم السياسية 

والدستورية 

 المقارنة

 المرحلة االولى

(2012-2010) 

التطور السياسي  =  =  = =     = =     = 2

المعاصر في 

 العراق

 المرحلة الثانية
(2010 -2010) 

النظام السياسي  =  =  = =     = =     = 0

 في تركيا وايران
 المرحلة الرابعة

(2012-2010) 

مدخل الى علم  =  =  = =     = =    = 4

 السياسية
الرحلة االولى 

-2002)للسنتين
2010) 

المرحلة االولى  حقوق االنسان =  =  = =      = =     = 5

 لثالث سنوات
(2002-2012) 

المرحلة الثالثة  االحزاب السياسية =  =  = =     = =     = 2

 الدراسيللعام 

(2011-2012) 

كلية القانون  =     = 7

والعلوم 

 السياسية

قسم 

 القانون
 المرحلة الرابعة المنظات الدولية

(2008-2002) 

 

 

 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها: 



السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية
القانون  جامعة ديالى 1

والعلوم 

 لسياسيةا

العلوم 

 السياسية
التطور السياسي 

المعاصر في 

 العراق

2010-2010 

      
 

 اليوجد دراسات عليا في الكلية: .... االشراف على الرسائل و االطاريح 

عنوان  القسم الكلية الجامعة ت

الرسالة او 

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

      
 

ارك فيها المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي ش: 

نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 ( حضور –بحث )
 السنة

المؤتمر السنوي الحادي  1

 عشر لمكافحة الفساد االداري
جمهورية -القاهرة 

 مصر العربية
 2010 بحث

المؤتمر العلمي االول لكلية  2

 القانون والعلوم السياسية 
 -جامعة ديالى

 العراق
 2010 بحث

علمي الدولي االول المؤتمر ال 0

 كلية االداب 
-جامعة الكوفة 

 العراق
 2011 بحث

المؤتمر العلمي االول لكلية  4

 العلوم السياسية
-جامعة تكريت 

 العراق
 2011 بحث

المؤتمر العلمي الثالث لمركز  5

 ابحاث الطفولة واالمومة
-جامعة ديالى 

 العراق
 2011 بحث

المؤتمر العلمي الدولي االول  2

القانون والعلوم لكلية 

 السياسية

-جامعة كركوك 
 العراق

 2012 بحث

المؤتمر العلمي الرابع لكلية  7

التربية االساسية بالتعاون مع 

المؤسسة الوطنية للتنمية 

 والتطوير

-جامعة ديالى 
 العراق

 2012 بحث

المؤتمر العلمي االول لكلية  8

 العلوم االسالمية
-جامعة سامراء 

 العراق
 2012 بحث

المؤتمر العلمي الدولي  2

 الخامس لكلية االداب
 -جامعة الزقازيق 
جمهورية مصر 

 2012 بحث



 العربية
المؤتمر العلمي الرابع لمركز  10

 ابحاث الطفولة واالمومة
-جامعة ديالى 

 العراق
 2012 بحث

المؤتمر العلمي الهندسي  11

 .الثاني لكلية الهندسة
-جامعة ديالى 

 العراق
 2012 حضور

لمؤتمر العلمي السابع لكلية ا 12

 التربية للعلوم االنسانية
-جامعة ديالى 

 العراق
 2012 بحث

المؤتمر العلمي السنوي  10

العلوم ( سكول)الرابع لكلية

 السياسية 

 جامعة السليمانية
 العراق-

 2010 بحث

المؤتمر العلمي الثاني لكلية  14

 اليرموك الجامعة
 2010 بحث العراق  -بغداد 

مؤتمر العلمي الثاني الدولي ال 15

 الساسيةلكلية القانون والعلوم 
-جامعة ديالى 

 العراق
 2010 بحث

المؤتمر العلمي االول لكلية  

 العلوم االسالمية

 2010 بحث =      =      =

المؤتمر العلمي الخامس  

 ...  لمركز ابحاث الطفولة 

 2014 بحث =    =      =

 ندوة علمية االولى لقسم 12

حقوق "العلوم السياسية 

االنسان في االعالنات 

 "والمواثيق الدولية

كلية -جامعة ديالى 

القانون والعلوم 

 السياسية

 2002 محاضر

ندوة علمية الثانية لقسم العلوم  17

البحث المكاني " السياسية 

 "والسياسة المكانية 

كلية -جامعة ديالى 

القانون والعلوم 

 السياسية 

 2010 ادارة الندوة

الندوة العلمية الثالثة للقسم  18

االنتخابات البرلمانية "

 "والمشاركة السياسية 

كلية -جامعة ديالى 

القانون والعلوم 

 السياسية 

 2010 ادارة الندوة

الندوة العلمية الرابعة لقسم  12

التطورات " العلوم السياسية 

السياسية المعاصرة في 

 "العراق

كلية -جامعة ديالى 

والعلوم القانون 

 السياسية 

 2010 ادارة الندوة

الندوة العلمية الموسعة  20

لمكتب ديالى للمفوضية العليا 

 المستقلة لالنتخابات

كلية -جامعة ديالى 

 التربية االصمعي 
 2010 حضور

الندوة العلمية لقسم الجغرافية  21

 "اليوم العلمي للمياه" 
كلية -جامعة ديالى 

 التربية االصمعي 
 2010 حضور

ازمة تشكيل " الندوة العلمية  22

الحكومة ومفاتيح الحل 

 "الوطني

كلية -جامعة بغداد 

 العلوم السياسية 
 2010 حضور



الندوة العلمية لبيت الحكمة  20

آلية خروج العراق "العراقي 

من طائلة  الفصل السابع 

 "لقرار مجلس االمن

جمهورية مصر 

 القاهرة  -العربية 
 2010 حضور

" ة العلمية لقسم القانون الندو 24
جريمة الرشوة االثار 

 "والمعالجة 

كلية -جامعة ديالى 

القانون والعلوم 

 السياسية 

 2010 بحث

التحوالت " الندوة العلمية  25

الديمقراطية في االنظمة 

 ..  "العربية

كلية -جامعة ديالى 

القانون والعلوم 

 السياسية 

 2012 ادارة الندوة

البحث "  الندوة العلمية 22

العلمي ركيزة  االمم في 

 " النهوض والتقدم

قسم  -جامعة ديالى

 البحث والتطوير 
 2012 حضور

البيانات " الندوة العلمية  27

الدقيقة ودورها في رسم 

 "السياسة االدارية 

كلية -جامعة ديالى 

 االدارة واالقتصاد  
 2012 حضور

البيئة في " الندوة العلمية  28

الواقع  :محافظة ديالى 

 "والطموح  

 -جامعة ديالى 
كلية العلوم 

 االسالمية  

 2012 حضور

" الندوة العلمية لقسم القانون   22
 "مضار الجوار الغير مألوفة 

 -جامعة ديالى 
كلية القانون 

 والعلوم السياسية  

 2012 حضور

الندوة الثقافية لعشائر  00

 محافظة ديالى   
ديوان محافظة 

 ديالى 
 2012 حضور

ندوة علمية قسم العلوم  01

الثقافة االمريكية "السياسية 

التراكم واالثر العراق 

 "أنموذجاً 

كلية -جامعة ديالى 

القانون والعلوم 

 السياسية  

 2012 حضور

واقع المرأة " الندوة العلمية  02

 "الريفية في محافظة ديالى 
 -جامعة ديالى 
مركز ابحاث 

 الطفولة واالمومة    

 2012 حضور

بصمات " الندوة العلمية  00

الفوضى إرث االحتالل 

 "االمريكي في العراق
 

مركز حمورابي 

لالبحاث 

 والدراسات

 2010 حضور

ندوة علمية قسم العلوم  04

التجربة " السياسيةً 

: الديمقراطية في المغرب
 "دراسة تحليلية

كلية القانون 

والعلوم السياسية 

 جامعة ديالى  -

 2011 ادارة الندوة

 2010 حضوركلية القانون ندوة علمية لقسم القانون  05



تبصير المريض " كليتنا 

 "بمرضة وفقاً للقانون 

والعلوم السياسية 

 مع كلية الطب  

التمويل " الندوة العلمية  02

واالستثمار في المصارف 

 "االسالمية 

 -جامعة ديالى 
كلية العلوم 

 االسالمية    

 2011 حضور

علمية لقسم العلوم الندوة ال 07

ازمة االنظمة "السياسية 

العربية الحاكمة وضورات 

 "االصالح  

كلية القانون 

 والعلوم السياسية
رئاسة الندوة 

 ومشاركة ببحث
2011 

الندوة العلمية لقسم العلوم  08

الية عمل لجنة "السياسية 

 "تعضيد البحوث العلمية 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية
 2011 ادارة الندوة

الندوة العلمية لقسم العلوم  02

الفساد "السياسية 

 "الواقع والمعالجات:االداري

كلية القانون 

 والعلوم السياسية
رئاسة الندوة 

 ومشاركة ببحث
2011 

الندوة العلمية لقسم العلوم  40

ثقافة المواطنة "السياسية 

 "وبناء الدولة المدنية

كلية القانون 

 والعلوم السياسية
حضور 

 مداخلةو
2014 

قانون الندوة العلمية لقسم ال 41

 "...قانون الجنسية العراقية "
كلية القانون 

 والعلوم السياسية
حضور 

 ومداخلة
2014 

ثقافة المواطنة واهميتها في  42

 بناء المجتمع الديمقراطي 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

حضور 

 ومداخلة
2010 

ازدواج جنسية الفرد مشكلة  40

العراقي في ضوء قانون 

  6002لسنة  62الجنسية رقم 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 2014 حضور ومداخلة

التنمية السياسية في الدول  44

 العربية انجازات واخفاقات 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 2014 باحث

القانون والمجتمع بالتعاون  45

بين كليتنا ومؤسسة بيت 

 الحكمة العراقي

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

رئيس جلسة 

 علمية 

2014 

مدى االفادة من مصادر  42
المعلومات في البيئة 

 االفتراضية 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 2010 ومداخله حضور 

المؤتمر العلمي االول لكلية  47
 جامعة ديالى / العلوم االسالمية 

كلية العلوم 

/ االسالمية 

 جامعة ديالى 

شارك ببحث 

 علمي 
 

المكتبة المعلوماتية ندوة  48
االكترونية واستخدامها في 

/ كلية العلوم / البحث العلمي 
 جامعة ديالى 

/ كلية العلوم 

 جامعة ديالى 

  حضور ومداخلة 

  حضور ومداخلة / كلية العلوم ندوة عن اطالق التقرير  42



االستراتيجي لمركز حمورابي 
 بغداد/ 

 جامعة ديالى 

الندوة العلمية لتعديل المناهج  50
كلية العلوم / الدراسية 

 جامعة ديالى / االسالمية 

كلية العلوم 

/ االسالمية 

 جامعة ديالى 

 2014 حضور ومداخلة 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها: 

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت
 2008 جامعة ديالى طرائق التدريس الحديثة 1

ة لحقوق التطبيقات العملي 2

 االنسان في المجتمع
 2010 جمهورية تركيا -اسطنبول 

 2011 جامعة ديالى القيادات االدارية   0

 2010 جامعة ديالى كفاءة الحاسوب 4

 2010 جامعة ديالى المكتبة االفتراضية 5
 

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

 السنة محل النشر حثعنوان الب ت
    

    
 

 المجالت العالمية ومجالت(impact factors ) التي قام بنشرها: 

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 نشر فيه
 السنة

مجلة ديالى للعلوم   1

 االنسانية
المصالحة بين  العراق

ضرورات الدين 

 وبناء الدولة الحديثة

العدد الواحد 

 والخمسون
2011 

عدد خاص لبحوث  2

المؤتمر العلمي 

 االول

ازمة تشكيل  العراق

الحكومة العراقية 

وأثرها على األمن 

 االجتماعي

 2010 عدد خاص

مجلة االنبار للعلوم  0

 االنسانية
حقوق االنسان في  العراق

قرأة : وثيقة المدينة

 معاصرة

العدد الثاني 

حزيران 

2012 

2012 

الكتاب السنوي  4

اث لمركز ابح

 الطفولة واالمومة

دور الدولة في  العراق

ضمان حقوق الطفل 

 وحمايتها

المجلد 

 السادس
2011 



مجلة ديالى للعلوم  5

 االنسانية
اشكاليات التحول  العراق

الديمقراطي في 

العراق بعد عام 

2000 .... 

العدد الثامن 

 والخمسون
2010 

اعمال المؤتمر  2

العلمي الرابع لكلية 

 التربية االساسية 

الضمانات السياسية  العراق

لحقوق االنسان في 

... 

 2011 عدد خاص

اعمال المؤتمر  7

العلمي االول لكلية 

 العلوم السياسية

-العراق 
جامعة 

 تكريت

المحددات االقليمية 

للتحول الديمقراطي 

 في العراق

 2011 عدد خاص

تمر اعمال المؤ 8

العلمي الدولي 

 الخامس 

جمهوري

ة مصر 

 -العربية 
جامعة 

 الزقازيق

تحديات العنف ضد 

االسرة العربية قبل 

 االسالم

 2012 عدد خاص

اعمال المؤتمر  2

العلمي الرابع 

مركز ابحاث 

 الطفولة واالمومة

-العراق 
جامعة 

 ديالى 

الحقوق السياسية 

للمرأة العراقية في 

 الدساتير المعاصرة

اب الكت

السنوي الثامن 

  - 2ج -

2011 

اعمال المؤتمر  10

العلمي االول لكلية 

 العلوم االسالمية 

 -العراق 
جامعة 

 سامراء

المعاهدات الدولية 

في المنظور 

 .. النبوي

 2012 عدد خاص

اعمال المؤتمر  11

العلمي الدولي 

االول لكلية القانون 

 والعلوم السياسية

-العراق 
جامعة 

 كركوك 

السياسي  التنظيم

للسلطة واثره على 

الهوية والتعايش 

 السلمي

 -مجلة الكلية
 -عدد خاص 

  - 2ج

2012 

اعمال المؤتمر  12

العلمي الرابع 

العلوم ( سكول)لكلية

 السياسية 

 -العراق 
جامعة 

السليماني

 ة

النظام السياسي في 

العراق بعد عام 

الواقع : 2000

 والتحديات 

 2010 عدد خاص

ر اعمال المؤتم 10

العلمي الدولي 

الثاني لكلية 

 اليرموك الجامعة

 -العراق 
كلية 

اليرموك 

 الجامعة 

النظام االنتخابي في 

العراق بعد عام 

2000 

 2010  مجلة اليرموك

اعمال المؤتمر  14

العلمي الدولي 

الثاني لكلية القانون 

 والعلوم السياسية 

 -العراق 
جامعة 

 ديالى

االرهاب االلكتروني 

 ومخاطره في

 العصر الراهن 

-مجلة الكلية 
عدد خاص 

باعمال 

 المؤتمر

2010 

 

 



 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية: 

تاريخ  دولية/محلية اسم الهيئة ت

 االنتساب
/ مازال عضوا 

انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

جمعية  1

المؤرخين 

 العرب

  ما زال عضوا 2008 دولية

  = = = 2008 محلية نقابة المعلمين 2
      

      
 

 

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

نوع االبداع او  ت

 النشاط

ما حصل عليه 

شهادة  /جائزة)

كتاب / تقديرية

 (شكر

عنوان النشاط  الجهة المانحة

 او االبداع
 السنة

المنظمة  شهادة تقديرية المشاركة في مؤتمر  1

تنمية العربية لل

 االدارية

االساليب 

الحديثة 

لمواجهة 

 الفساد

2010 

رئاسة جامعة  شهادة تقديرية التدريسي المتميز 2

 ديالى
متميز في 

المسيرة 

 العلمية 

2010 

المشاركة في دورة  0

 تدريبية
مؤسسة الرواد  شهادة تقديرية

لالدارة 

 االلكترونية

التطبيقات 

العملية لحقوق 

االنسان في 

 المجتمع

2010 

كلية القانون  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 4

والعلوم 

 السياسية

ازمة تشكيل 

الحكومة 

 العراقية

2010 

مركز ابحاث  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 5

الطفولة 

 واالمومة

دور الدولة 

في ضمان 

حقوق الطفل 

 وحمايته

2011 

كلية العلوم  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 2

 -السياسية 
 جامعة تكريت

المحددات 

االقليمية 

للتحول 

2011 



 ...الديمقراطي

مشاركة في ورشة  7

 عمل
معهد القانون  شهادة تقديرية

الدولي 

 االنساني

نحو بناء 

السالم في 

 العراق

2011 

جامعة  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتر 8

-كركوك 
 العراق

التنظيم 

السياسي 

للسلطة واثره 

.. 

2012 

 مؤتمر مشاركة في 2

 

 

 

 

كلية العلوم  شهادة تقديرية

 -االسالمية 
جامعة 

 سامراء

المعاهدات 

الدولية في 

المنظور 

 النبوي

2012 

كلية التربية  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 10

 -االساسية 
 جامعة ديالى 

الضمانات 

السياسية 

لحقوق 

 ..االنسان في 

2012 

التربية كلية  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 11

للعلوم 

 االنسانية

اشكاليات 

التحول 

الديمقراطي 

 ..في

2012 

جامعة  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 12

-الزقازيق 
جمهورية 

 مصر

تحديات 

العنف 

االسري 

 ...قبل

2012 

مركز ابحاث  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 10

الطفولة 

 واالمومة

الحقوق 

السياسية 

للمرأة 

 ..العراقية 

2012 

كلية اليرموك  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 14

 الجامعة
النظام 

االنتخابي في 

 ..العراق بعد

2010 

ال(سكول)كلية شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 15

علوم 

-السياسية
جامعة 

 السليمانية 

النظام 

السياسي في 

العراق بعد 

عام 

2000.... 

2010 

ية القانون كل شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 12

والعلوم 

 -السياسية 
 جامعة ديالى

االرهاب 

االلكتروني 

ومخاطره 

 ..في

2010 



كلية العلوم  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 17

 -االسالمية

 جامعة ديالى

حق االنتخاب 

والترشيح في 

الشريعة والنظم 

 السياسية
 المعاصرة

2010 

جهود ال كلية الحقوق شكر وتقدير 222امر االداري   17

 المتميزة
7-0-

2002 
-4-22 =       = =  = شكر وتقدير 1425امر االداري  18

2002 
-2-أ-امر االداري 12

70 

-1-18 =       = =  = شكر وتقدير
2010 

-2-امر االداري أ 20
127 

-1-22 =       = =  = شكر وتقدير
2010 

-2-امر االداري أ 21
002 

-0-14 =       = =  = شكر وتقدير
2010 

-2-امر االداري أ 22
702 

كلية القانون  شكر وتقدير

والعلوم 

 السياسية

=       = 12-5-
2010 

-2-امر االداري أ 20
2040 

-10-7 =       = =   = شكر وتقدير
2010 

-2-امر االداري أ 24
802 

-0-22 =       = =    = شكر وتقدير
2011 

-2-أ-امر االداري 25
1252 

-5-22 =      = =    = شكر وتقدير
2011 

-5-22 =      = كلية الهندسة شكر وتقدير 202-امر اداري  22
2011 

-2-أ-امر اداري 27
1210 

كلية القانون  شكر وتقدير

والعلوم 

 السياسية

=      = 12-5-
2011 

-4-أ-امر اداري 28
1010 

كلية العلوم  شكر وتقدير

 االسالمية
=      = 11-2-

2011 

رئاسة جامعة  شكر وتقدير 15422أمر جامعي  22

 ديالى
=      = 20-10-

2011 

كلية القانون  شكر وتقدير 0057-أ-امر اداري 00

والعلوم 

 السياسية

=      = 8-12-
2011 

-2-أ-أمر جامعي 01
1587 

رئاسة جامعة  شكر وتقدير

 ديالى
=      = 2-12-

2011 
كلية القانون  شكر وتقدير 12-2-أ-امر اداري 02

والعلوم 
=     = 12-1-

2012 



 السياسية
رئاسة جامعة  شكر وتقدير 1215-أمر جامعي 00

 ديالى
=     = 28-1-

2012 

-كلية االداب  شكر وتقدير بال 04
جامعة 

 -الزقازيق
جمهورية 

 مصر

=     = 00-11-
2012 

مركز ابحاث  شكر وتقدير 502-امر اداري 05

الطفولة 

 واالمومة

=      = 4-12-
2012 

رئاسة جامعة  شكر وتقدير 1020-جامعيامر  02

 ديالى
=      = 27-1-

2010 

-2-أ-امر اداري 07
222 

كلية القانون  شكر وتقدير

والعلوم 

 السياسية

=      = 4-0-
2010 

رئاسة جامعة  شكر وتقدير 5411-امر جامعي 08

 ديالى
=     = 15-4-

2010 

-2-أ-امر اداري 08
722 

كلية القانون  شكر وتقدير

لوم والع

 السياسية

=      = 22-5-
2010 

رئاسة جامعة  شكر وتقدير 2021-امر جامعي  08

 ديالى
=      = 11-2-

2010 
 

 التأليف والترجمة : 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر
عدد  سنة النشر

 الطبعات
/ منهجية 

غير 

 منهجية
      

      
 

 اللغات التي يجيدها: 

الغة الفارسية. 

ليزيةاللغة االنك. 

 



 مساهمات في خدمة المجتمع: 

 معهد القانون  8111_8_82-89للفترة " نحو بناء السالم في العراق" المشاركة في ورشة عمل

 .جامعة ديبول في محافظة اربيل-الدولي االنساني 

 8111رئاسة وعضوية مجلس االباء واالمهات لطالبات ثانوية الحرية للبنات في بعقوبة منذ عام. 

لحلقة النقاشية التحاد االدباء فرع ديالى عن عرض كتاب الدكتور مهدي صالح دواي حضور ا

 .8118-1-12في  " االقتصاد الحديث وسبل االستثمار"

 في " بَر الوالدين في السنة النبوية " المشاركة في الحلقة النقاشية لمركز ابحاث الطفولة واالمومة

11-8-8118. 

ارة االزمات في العمل االداري للقيادات االدارية في مؤسسات الدولة المساهمة في االعداد لدورة اد

 .والمجتمع بالتنسيق مع وحدة التعليم المستمر في الكلية

 8111-1-11المشاركة في افتتاح المكتبة المركزية في محافظة ديالى يوم. 

 

 ـ نشاطات اخرى       

8118-1-2الى   8116-2-18من  رئاسة اللجنة العلمية في قسم العلوم السياسية للفترة. 

 8118-1-2 الى 8116-2-18رئاسة اللجنة االمتحانية لقسم العلوم السياسية للفترة من. 

 8118-1-2الى  8116-2-18رئاسة لجنة االرشاد التربوي في قسم العلوم السياسية من. 

االشراف ومناقشة بحوث التخرج لطلبة قسم العلوم السياسية والقانون. 

لبحوث العلمية المشاركة في المؤتمرات العلمية او المعدة للترقية والنشر في المجالت العلميةتقييم ا. 

 التكليف لعضوية اللجان العلمية والتحضيرية في المؤتمرات التي اقمتها كليتنا ومركز ابحاث الطفولة

 .واالمومة في الجامعة

 القانون والعلوم السياسيةرئاسة وعضوية عدد من اللجان االدارية والخدمية في كلية. 

 جامعة الزقازيق بهدف اقامة بروتوكول تعاون -قمنا بنشاط علمي اكاديمي بين كليتنا وكلية الحقوق

 .علمي بين الكليتين خدمة للمسيرة العلمية العربية

المشاركة في اجتماعات اللجنة القطاعية لكليات القانون والعلوم السياسية مع السيد العميد لمناقشة 

 .8111-1-8وكذلك في  8111-1-80-81تعديل المناهج لقسم العلوم السياسية للفترة من 



 اجراء المسابقات العلمية لطلبة قسم العلوم السياسية بالمواضيع العلمية والثقافية خالل االعوام

 .8116الدراسية منذ 

 والثقافية في الجامعة تحفيز وتشجيع طلبة قسم العلوم السياسية للمشاركة في المسابقات العلمية

وكلياتها ، وحصل البعض منهم على نتائج متقدمة في مسابقة حفظ وتجويد القرءان الكريم 

 .والمسابقات الرياضية

االشراف على اقامة بوسترات ونشرات علمية من قبل اساتذة وطلبة قسم العلوم السياسية. 

ة لطلبة قسم العلوم السياسية المساهمة في دعم واصدار اكثر من عدد لمجلة اتجاهات سياسي. 

  كتابة مقاالت سياسية واجتماعية في مجلة آفاق التي يصدرها قسم االعالم والعالقات العامة في

 .رئاسة الجامعة

 

 (CD)يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص /  مالحظة 

 مشاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعل                                       

 

 

 

 وسام عماد عبد الغني.م.م                                                                     

 مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                                                                 


