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           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة  مدير الشعبة االدارية 1

 ديالى

3/9/ 2012 – 24/3/2013 

والعلوم السياسية/جامعة كلية القانون  مقرر قسم العلوم السياسية 2

 ديالى

10/7/2013- 10/ 1/ 2015 

كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة  مسؤول شعبة ضمان الجودة 3

 ديالى

 ومستمر 3030/ 3

كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة  معاون العميد للشؤون االدراية والمالية 4

 ديالى

14/8/ 2022 

 

 

 درس فيها : الجامعات او المعاهد التي -

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

 بلكوريوس وماجستير 2012 -2005 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية 1

 دكتوراه 2019 -2016 الحقوق والعلوم السياسية جامعة طهران/ 2

3    

4    

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

العلوم  القانون والعلوم السياسية ديالى 1

 السياسية

علم االجتماع 

 السياس ي

2011- 2012 

العلوم  القانون والعلوم السياسية ديالى 2

 السياسية

الفكر السياس ي 

القديم 

 والوسيط

2011- 2012 

2012- 2013 

2013- 2014 

2014- 2015 

2019- 2020 

العلوم  القانون والعلوم السياسية ديالى 3

 السياسية

الفكر السياس ي 

 العربي اإلسالمي

2012- 2013 

2013- 2014 



2014- 2015 

2019- 2020 

العلوم  القانون والعلوم السياسية ديالى 4

 السياسية

الفكر السياس ي 

اإلسالمي 

 المعاصر

2012- 2013 

2013- 2014 

2014- 2015 

2019- 2020 

2020- 2021 

2021- 2022 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

القانون  ديالى 1

والعلوم 

 السياسية

العلوم 

 السياسية

الفكر 

السياس ي 

اإلسالمي 

 المعاصر

2019- 2020 

2      

3      

4      

 

 

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت

 او االطروحة

السنة 

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

يمقراطيةالمقاربة ٌبن  1
ٌ

كلية القانون  الشورى والد

 والعلوم السياسية

بحث/ اليات 

الديمقراطية 

2012 



وموقف الفكر  جامعة ديالى

 اإلسالمي منها

مؤتمر حقوق النساء واألطفال في  2
 العراق بين التمكين والتهميش

مركز أبحاث 

الطفولة واألمومة 

 جامعة ديالى

بحث / مكانة 

المرأة وحقوقها 

 السياسية في

 الفكر االسالمي

2012 

مؤتمر إشكالية التداخل بين مفهوم  3
 اإلرهاب وحقوق اإلنسان

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

 2013 لجنة تحضيرية

مؤتمر النظام العام في ظل  4

 جائحة كورونا

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

بحث/ أثر جائحة 

كورونا على األفكار 

السياسية بوصفها 

احد ابعاد النظام 

 العام

2020 

ندوة قراءة في تعديل قانون  5

 3030االنتخابات العراقي 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

ورقة بحثية/ 

إيجابيات ومأخذ 

 القانون 

2020 

 

ورشة اثر العادات والتقاليد   -6

 املجتمعية في السياسية اإليرانية

 كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

 2020 

ورشة  اثر التفكير اإليجابي في  7

 تجاوز األزمات

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

 2020 

تنمية التفكير اإليجابي لدى  8

 الطلبة

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

 2020 

 

 

مؤتمر السياسية التشريعية في  -9

 المواطنة الصالحةبناء 

كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

بحث الحق في 

االختالف بوصفه 

قيمة من قيم 

 المواطنة الصالحة

2022 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 2013 اربيل ToTدورة اعداد المدربين  1

منظمات دورة استدامة عمل  2

 املجتمع المدني

 2012 اربيل



دورة اعداد الرسالة االنتخابية  3

 واستهداف الناخبين

 2013 اربيل

4    

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

مكانة المرأة وحقوقها السياسية  1

 اإلسالميفي الفكر 

مجلة مركز أبحاث 

الطفولة واألمومة جامعة 

 ديالى

2012 

هوية الدولة في الفكر السياس ي  2

 اإلسالمي المعاصر

مجلة كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

2013 

اثر عامل الخصومة في خطاب  3

التيارات السياسية العراقية 

 المعاصرة

 2019 جامعة الكوفة

كورونا على األفكار اثر جائحة  4

السياسية بوصفها احد ابعاد 

 النظام العام

مجلة كلية القانون 

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

2021 

دور الخصومة في تكوين الخطاب  5

 السياس ي العراقي المعاصر

مجلة الفكر القانوني 

 والسياس ي/ الجزائر

2020 

مفهوم السياسية في فكر شانتال  -6

 موف

لقانون مجلة كلية ا

 والعلوم السياسية

 جامعة ديالى

2021 

اإلصالح في العقل السياس ي العراقي  -7

 المعاصر: دراسة تحليلية نقدية

 2022 قضايا سياسية

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsاملجالت العالمية ومجالت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1      

2      

3      

4      

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

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



 العضوية

1      

2      

3      

4      

 

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

ما حصل عليه  النشاطنوع االبداع او  ت

)جائزة/شهادة 

تقديرية/كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة

 او االبداع

 السنة

مشاركة في مؤتمر أبحاث  1

 الطفولة واالمومة

شهادة تقديرية/ 

 وكتاب شكر

مركز أبحاث 

الطفولة 

واألمومة جامعة 

 ديالى

 2012 بحث

شهادة تقديرية/  مشاركة في مؤتمر 2

 وكتاب شكر

ية القانون كل

والعلوم 

 السياسية

 جامعة ديالى

 2013 لجنة تحضيرية

شهادة تقديرية/  مشاركة في مؤتمر  3

 وكتاب شكر

كلية القانون 

والعلوم 

 السياسية

 جامعة ديالى

 2020 بحث

مشاركة في مؤتمر أبحاث  4

 الطفولة واالمومة

شهادة تقديرية/ 

 وكتاب شكر

مركز أبحاث 

الطفولة 

واألمومة جامعة 

 ديالى

 2012 بحث

شهادة تقديرية/  مشاركة في مؤتمر  -5

 وكتاب شكر

كلية القانون 

والعلوم 

 السياسية

 جامعة ديالى

 2022 بحث

 

 

 التأليف والترجمة : -

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



 منهجية

تجارب حركات اإلسالم  1

السياس ي بعد ثورات 

العربي )مؤلف الربيع 

 مشترك"

المركز 

الديمقراطي 

 العربي

 غير منهجي واحدة 2019

2      

3      

4      

 

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها : -

 الفارسية -0

2- 

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

0-  

3-  

 ـ نشاطات اخرى        

0-  

3-  

 


