
 السيرة الذاتية

 

 

 ايمن عبد عون نزال االسم الرباعي : 

 1980 تاريخ الوالدة :

 الشهادة : 

 تاريخ الحصول عليها :

 دكتوراه

2020 

 التاري    خ المعارص التخصص العام :                                        

 التاري    خ السياسي المعارص التخصص الدقيق :

 اللقب العلمي :   

 تاريخ الحصول عليه:

 استاذ مساعد

2019 

 سنوات 9 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 سنوات 8 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

  Aymen.abd.a@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني : 

 جامعة دياىل البكلوريوس :   الجهة املانحة لشهادة

وت العربية الجهة املانحة لشهادة املاجستير :   جامعة بير

 جامعة دياىل الجهة املانحة لشهادة الدكتوراه :

 1968-1963العالقات العراقية_ السورية  عنوان دراسة املاجستير :

mailto:Aymen.abd.a@uodiyala.edu.iq
mailto:Aymen.abd.a@uodiyala.edu.iq


ي العراق واثر العامل  عنوان رسالة الدكتوراه :
الدوىلي الواليات المتحدة القضية الكردية ف 

 2005-1991االمريكية_ تركيا_ايران إنموذجا 

 

           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

الى  31/3/2015 رئاسة جامعة ديالى مدير قسم املتابعة والتنسيق 1

20/2/2016 

الى  25/2/2016 رئاسة جامعة ديالى مدير قسم الدراسات والتخطيط  2

31/8/2017 

 ولغاية اآلن 1/8/2022 كلية القانون والعلوم السياسية مدير قسم العلوم السياسية 3

4    

 

 

 الجامعات او املعاهد التي درس فيها : -

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

جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم  1

 قسم العلوم السياسية -السياسية

15/7/2013  

 ولحد اآلن 

 

2    

3    

4    

 

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية املادة القسم الكلية الجامعة ت

كلية القانون والعلوم  ديالى 1

 السياسية

قسم العلوم 

 السياسية

 2014-2013 حقوق االنسان

والعلوم كلية القانون  ديالى 2

 السياسية

قسم العلوم 

 السياسية

تأريخ العالقات 

 الدولية

2014-2016 

كلية القانون والعلوم  ديالى 3

 السياسية

قسم العلوم 

 السياسية

النظام 

السياس ي في 

 تركيا وايران

2015-2018 

كلية القانون والعلوم  ديالى 4

 السياسية

قسم العلوم 

 السياسية

التطور 

السياس ي  

املعاصر في 

 العراق

2018-2022 

 



 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  املادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع املشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

التجربة  -جنوب كردستان وبغداد 1

الكردية في مئوية  دولة العراق 

(1921-2021) 

 2021 بحث جامعة زاخو

االنفال واالهوار ذاكرة االبادة من  2

 الى حلبجة وسنجار

جامعة التنمية 

 -البشرية

 السليمانية

 2021 بحث

ثورة ايلول منعطف في التاريخ  3

 السياس ي الكوردي

 -مركز بشكجي

 جامعة دهوك

 2021 بحث

السياسية التشريعية في بناء  4

 املواطنة الصالحة

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 2022 بحث

 

 شارك بها والتي اقامها : الدورات التي -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

دورة طرائق التدريس، في رئاسة  1
جامعة ديالى / مركز التطوير 

 والتعليم المستمر

 2013 جامعة ديالى



دورة كفاءة الحاسوب لمتطلبات  2
الدراسات العليا والترقية العلمية في 

 رئاسة جامعة ديالى

 2013 جامعة ديالى

دورة تطوير المهارات القيادية في  3
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 في رئاسة جامعة ديالى

 2013 جامعة ديالى

دورة المخاطبات االدارية والتنمية  4
البشرية واهميتها في رئاسة جامعة 

 ديالى

 2015 جامعة ديالى

دورات التأهيلية عدة فيما يخص  5
خارج االدارة والتنمية البشرية 
 المؤسسة الجامعية

  

    

    

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

ي  1
تطور التنظيم الدستوري والقانون 
ي 
ي العهد الملكي ف 

لالنتخابات ف 
 العراق            

مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية

2016 

السيد محمد حسير  فضل هللا  2
ي لبنان                          

 ودوره السياسي ف 
 2016 مجلة الفتح

ي العراق  3
اختالف الهويات االثنية ف 

ي خالفاتها ما 
ي ف  وأثر العامل الخارج 

                                                   2003بعد 

مجلة ديالى للبحوث 

 االنسانية

2019 

موقف الواليات المتحدة االمريكية  4
من سقوط جدار برلير  وإعادة 

 توحيد المانيا

مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية

2020 

املسألة الكردية واشكالية العالقة  5

بين القوى الكردية داخل كردستان 

 (2003-1998العراق )

مجلة ديالى للبحوث 

 االنسانية

2021 

البرملانية في كردستان التجربة  6

االسباب  1992العراق عام 

مجلة ديالى للبحوث 

 االنسانية

2021 



 والنتائج

اإلسالم السياسي في إقليم  حركات 7
كردستان العراق والمشاركة السياسية 

حتى عام 
2010                            

                                             
  

علوم مجلة ابحاث ال

الجامعة  -السياسية

 املستنصرية

2019 

التحول السياسي واإلداري في  8
 األسباب والنتائج -كردستان العراق

مجلة مركز زاخو 

 جامعة زاخو -للدراسات

2021 

القضية الكردية في ظل المفاوضات  9
 (1975-1965للمدة )

 

مجلة مركز بشكجي 

 جامعة دهوك -للدراسات

2021 

الجماعية في ظل جرائم اإلبادة  10
-1968حكومة البعث الثانية )

 (: األسباب والنتائج2003

 

مجلة جامعة التنمية 

 السليمانية -البشرية

2021 

المواطنة والمشاركة السياسية:  11
مقاربات تفسيرية للعالقة بين 
 المواطنة وتطبيق الصالح العام

مجلة العلوم القانونية 

 والسياسية

2022 

  

 ( التي قام بنشرها :impact factorsومجالت ) املجالت العاملية -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

10      

11      

12      

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

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

 العضوية

 مالحظات

1      

2      

3      



4      

 

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

ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

)جائزة/شهادة 

تقديرية/كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة املانحة

 او االبداع

 السنة

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 

 

 : التأليف والترجمة -

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

 منهجية

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها : -

1-  

2- 



 مساهمات في خدمة املجتمع : -

1-  

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

1-  

2-  

 


