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  :الشهادة 

 تاريخ الحصول عليها :

 دكتوراه 

2000 
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 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2003 - 2002 كلية القانون –جامعة ديالى  معاون عميد 1

مسؤول وحدة االرشاد النفس ي  2

 والتوجيه التربوي 

كلية القانون والعلوم   -جامعة ديالى 

 السياسية

2019 – 2020  

 

 الجامعات او املعاهد التي درس فيها : -

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

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

 مالك 2002 - 2001 كلية التربية –جامعة ديالى  2

كلية القانون والعلوم  –جامعة ديالى  3

 السياسية

حتى الوقت  – 2002

 الحاضر
 مالك

 محاضر 2011 - 2008 كلية اليرموك الجامعة / قسم القانون 4

 

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية املادة القسم الكلية الجامعة ت

 2002- 2001 انظمة سياسية القانون التربية ديالى 1

القانون والعلوم  ديالى 2

 السياسية

 2013 - 2002 انظمة سياسية القانون

 ديالى 3

 

االنظمة  علوم سياسية =  =

السياسية 

 والدستورية

2009 -2011 

الحكم نظم  علوم سياسية =  = = 4

 العربية

2011 - 2020 

5 

 

النظام  علوم سياسية =  = =

االسرائيلي 

والسلطة 

 الفلسطينية

2013 - 2020 

كلية  6

اليرموك 

 الجامعة

االنظمة  القانون كلية اليرموك الجامعة

 السياسية

2008 - 2011 



7       =    =

= 

القانون  القانون =   =

 الدستوري

2008 - 2011 

8       =   =

= 

المنظمات  القانون =   =

 الدولية

2009 -2011 

جامعة  9

 ديالى

كلية القانون والعلوم 

 السياسية

دراسات 

عليا/ماجستير 

حقوق 

 االنسان

منهجية البحث 

 العلمي

2015-2022 

جامعة  10

 ديالى

االنظمة  =    = =     =

السياسية 

وحقوق 

 االنسان

2015-2022 

 

 

 بتطويرها او ساهم في تطويرها :املقررات الدراسية التي قام  -

السنة  املادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

1      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

القانون والعلوم  ديالى 1

 السياسية

الدراسات 

 العليا

) رسالة ماجستير 

السياسية  الثقافة(

وانعكاسها على 

ممارسة الحقوق 

السياسية في العراق 

 م 2005بعد عام 

2019 - 

2020 

 

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع املشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة



مؤتمر علمي مركز ابحاث  1

 الطفولة واالمومة

 2009 بحث جامعة ديالى

مؤتمر مكافحة الفساد في البالد  2

 العربية / جامعة الدول العربية

 2010 حضور القاهرة

المؤتمر العلمي االول لكلية  3

 القانون /جامعة ديالى

 2010 بحث جامعة ديالى

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  4

لكلية القانون والعلوم السياسية 

 جامعة ديالى

 2013 بحث جامعة ديالى

ورشة عمل تطوير المناهج  5

 العلمية لكليات العلوم السياسية

ورقة عمل تطوير  جامعة الكوفة

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

كلية القانون  المؤتمر العلمي الدولي الثالث 7

والعلوم السياسية 

 جامعة ديالى –

 – 17 – 16 بحث

كانون االول 

2017 

المؤتمر العلمي االفتراضي  8

 الدولي االول

كلية القانون 

والعلوم السياسية 

 جامعة ديالى –

 7 – 30 – 29 بحث

– 2020 

كلية القانون  المؤتمر العلمي الدولي  الرابع  9

والعلوم السياسية 

 جامعة ديالى –

 26 – 25 بحث

/5/2022 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 2012 جامعة ديالى المكتبة االفتراضية 1

معامالت التأثير والنشر في  2

 المجالت العلمية

 2015 جامعة ديالى

املفاهيم االساسية في حقوق  3

 االنسان

 2019 جامعة ديالى

 2019 جامعة ديالى الحقوق الفكرية وضماناتها 4

وباء كورونا واثره في الحقوق  5

 والحريات

 2020-4-13 جامعة ديالى / افتراضية



كيفية اجراء االمتحانات  6

االلكترونية باستخدام الغوغل 

 كالسروم

جامعة ديالى م 

 افتراضية

20- 4- 2020 

مهارات علمية وفنية في كتابة  7

 البحث العلمي

جمعية اختصاص 

املعلومات واملكتبات 

اقية /  والتوثيق العر

 افتراضية

7-5-2020 

الية عمل برنامج االرشاد  8

 االلكتروني

جامعة ديالى / شعبة 

االرشاد النفس ي 

والتوجيه التربوي / 

 افتراضية

29-4-2020 

كتابة التقارير العلمية لطلبة  9

اقية  الجامعات العر

/ املكتبة جامعة ديالى 

 املركزية/ افتراضية

1-6-2020 

ارشادات تربوية خاصة  10

 باالمتحانات االلكترونية

/ كلية جامعة ديالى 

القانون والعلوم 

وحدة  السياسية،

االرشاد النفس ي / 

 افتراضية

16-8-2020 

 

 املشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر البحثعنوان  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 رؤية  3

 سياسية -اجتماعية 

المؤتمر العلمي االول 

لكلية القانون جامعة 

 ديالى

2010 

غياب المعارضة البرلمانية  4

واشكالية الديمقراطية التوافقية 

 في العراق

مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية

 2013/  2العدد /

األقليات الدينية في العراق بين  5

خطر االرهاب وأزمة المشاركة 

 السياسية

لدولي المؤتمر العلمي ا

الثاني لكلية القانون 

والعلوم السياسية جامعة 

 ديالى

24 – 25 /4 /2013 



العالقة بين السلطات واشكالية  6

المواد الخالفية في دستور العراق 

2005 

مجلة دراسات اجتماعية 

 / بيت الحكمة

 2014/  33العدد 

 –ثقافة المواطنة : مفهومها  7

 شروطها الموضوعية

القانونية مجلة العلوم 

والسياسية / جامعة 

 ديالى

عدد خاص بأبحاث المتمر 

 -16العلمي الدولي الثالث 

 2017كانون االول  -17

العنصر الديني ودوره في  8

 السياسة االسرائيلية

مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية جامعة ديالى

العدد االول المجلد السابع 

2018 

ربات التعددية الثقافية ونقادها: مقا 9

 في ادارة التنوع

مجلة العلوم القانونية 

والسياسية / جامعة 

 ديالى

المجلد التاسع / العدد 

الثاني/ كانون االول 

2020 

القوى المؤثرة في تكوين الثقافة  10

السياسية العراقية : رؤية 

 اجتماعية سياسية

مجلة العلوم القانونية 

والسياسية / جامعة 

 ديالى

المجلد الحادي عشر/ 

العدد االول / الجزء االول/  

2022 

المواطنة البيئية العالمية: مقاربة  11

اجتماعية سياسية  لمواجهة 

 التلوث البيئي والتغير المناخي

مجلة العلوم القانونية 

والسياسية / جامعة 

 ديالى 

عدد خاص بأبحاث 

المؤتمر العلمي الدولي 

 الرابع

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsومجالت )املجالت العاملية  -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1      

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

تاريخ  دولية/محلية اسم الهيئة ت

 االنتساب

 /مازال عضوا 

 انتهاء العضوية

 مالحظات

نقابة االكاديميين  1

اقيين  العر

  مستمر 2019 محلية

 عضو هيئة تحرير 2

مجلة العلوم 

القانونية 

والسياسية / 

 جامعة ديالى

  مستمر 2013 محلية

 

 



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

نوع االبداع او  ت

 النشاط

ما حصل عليه 

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

 عنوان الجهة املانحة

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 انجاز االعمال التكليف 4

 الجامعة

 27 – 3 – 

2019 

السيد رئيس  كتاب شكر اللجان االمتحانية 5

 الجامعة

 10- 6- 2019 

لجنة تحضيرية لندوة  6

 علمية

السيد رئيس  كتاب شكر

 الجامعة

ندوة علمية 

بالتعاون مع 

 بيت الحكمة

12 – 6 – 

2019 

مساعد رئيس  كتاب شكر دورة علمية 7

 الجامعة العلمي

محاضرة عن 

 حقوق االنسان

2013 

السيد عميد  شهادة تقديرية االستاذ المتميز 8

 الكلية

االستاذ 

المتميز في 

قسم العلوم 

 السياسية

2012 

السيد عميد  كتاب شكر ندوة علمية 9

 الكلية

 2013 مشارك

السيد عميد  شهادة تقديرية مؤتمر علمي 10

 الكلية

عضو اللجنة 

 العلمية

2013 

السيد عميد  كتاب شكر ندوة علمية 11

 الكلية

 2012 محاضر

السيد عميد  كتاب شكر لجان أمتحانية 12

 الكلية

 2014 عضو لجنة

 مؤتمر علمي 13

 

السيد عميد  شهادة تقديرية

العلوم 

السياسية/ 

حضور مؤتمر 

الدور االقليمي 

وتأثيره في 

2014 



الجامعة 

 المستنصرية

االمن الوطني 

 العراقي

ندوة عن حقوق  14

 االنسان

السيد عميد  كتاب شكر

 الكلية

 2015 محاضر

السيد عميد  كتاب شكر اهداء كتب 15

 الكلية

 2015 

انجاز اعمال المكلف  16

 بها بتميز

السيد عميد  كتاب شكر

 الكلية

تميز في انجاز 

 االعمال

2016 

ندوة  القانون  17

 والمجتمع

السيد رئيس  شهادة تقديرية

مجلس امناء 

 بيت الحكمة

 2014 بحث

 –االمتحان التنافسي  18

 دراسات عليا

كتاب شكر 

 وتقدير

السيد عميد 

 الكلية

جهود مبذولة 

 ودقة عمل

2016 

ندوة ادامة التنوع  19

الثقافي في المجتمعات 

 االنتقالية

السيد رئيس  شهادة تقديرية

مجلس امناء 

 بيت الحكمة

 -4- 30 محاضر

2019 

السيد رئيس  امر جامعي جائزة االستاذ االول 20

 الجامعة

االستاذ االول / 

قسم العلوم 

السياسية للعام 

الدراسي 

2017 – 

2018 

21-8-

2019 

كتاب شكر  جهود علمية 21

 وتقدير

السيد عميد 

 الكلية

 1-9-2019 

مناقشة رسالة  22

 ماجستير

السيد عميد  شكر وتقدير

 الكلية

 20-1-

2020 

مناقشة رسالة  23

 ماجستير

السيد عميد  شكر وتقدير

 الكلية

 23-1-

2020 

مناقشة رسالة  24

 ماجستير

السيد عميد  شكر وتقدير

 الكلية

 20-5-

2020 

شهادة شكر  مشاركة في مؤتمر 25

 وتقدير

السيد عميد 

 الكلية

المشاركة 

 ببحث

تموز -29-30

2020 

جهود التعليم  26

 االلكتروني

السيد رئيس  شكر وتقدير

 جامعة ديالى

نجاح العام 

 الدراسي

20/7/2020 

 

 

 

 

 



 التأليف والترجمة : -

 

 اللغات التي يجيدها : -

 اللغة العربية -1

 اللغة االنكليزية -2

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

  2019 – 2018رئيس لجنة حقوق االنسان املركزية في جامعة ديالى للعام الدراس ي   -1

 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      


