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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 علوم سياسية العراق السياسية جامعة الموصل/ كلية العلوم 2004 بكالوريـوس

 نظم سياسية العراق جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية 2008 ماجســــتيـر

 2015 دكـتــــوراه
دكتوراه فلسفة في  العراق جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية

 نظم السياسيةال

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 رئيس فرع السياسة العامة
 ولحد اآلن 2020 كلية العلوم السياسية

 مسؤول متابعة غيابات الطلبة
 2010-2009 كلية العلوم السياسية

 2010-2009 كلية العلوم السياسية متابعة الشؤون العلمية للتدريسيينمسؤول 

 2018-2017 كلية العلوم السياسية مسؤول وحدة التوثيق االلكتروني
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 رابعاً: عناوين رسالة الماجستير واطروحة الدكتوراه

 

اشكالية العالقة بين النظم السياسية العربية ومؤسسات المجتمع المدني"نموذجي  رسالة الماجستير 1

 المغرب والجزائر"

الضمانات الدستورية للحريات العامة في العراق: الواقع والمستقبل "دستور  اطروحة الدكتوراه 

 ذجاً"أنمو 2005

 

 

 

 البحوث الـعـلـمـيـةالكتب و :خامساً 
 

 أوالً: المنشورة محلياً 
 

1 
 دراسة في النظام السياسي السويسري

2 
 العالقة بين تطور مؤسسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي "مصر أنموذجا"

3 
 لحآليات تعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الصا

4 
 أنموذجاً"( 2017-2010)دور مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي في مكافحة الفساد "مصر 

5 
 التعايش السلمي في الموصل ما بعد  داعش )معوقات وحلول(

6 
 2010بعد عام  الواقع السياسي في اليمن

7 
 مؤسسات المجتمع المدني وبناء التعايش السلمي في الموصل

8 
 ناء السالم في مجتمعات ما بعد النزاعمتطلبات ب

 

 ثانياً: المنشورة عالمياً 

1 
 كتاب: إشكالية العالقة بين النظم السياسية العربية ومؤسسات المجتمع المدني

2 
Spiritual intelligence and self-affirmation as predictors of athletes' psychological well-

being 

3 
The Effects of Corona Virus (COVID-19) Outbreak on the Individuals’ 

Mental Health and on the Decision Makers: A Comparative Epidemiological Study 

4 
The Council Political System (CPS):  Its Concept, Historical Rooting, and its Distinguish 

Characteristics from other Parliamentary Systems 

5 
The Role of Decision- Maker in Crisis Management A Qualitative Study Using Grounded 

Theory (Covid-19 Pandemic Crisis as a Model) 

6 
The Problems of Applying Psychological, Educational and Political Measurement 

Instruments in light of the Prevalence of the Corona virus (Covid-19) 

7 The Role of Decision Maker in Crisis Management: A Qualitative Study Using Grounded 

Theory (COVID-19 Pandemic Crisis as Model) 

8 Sustainable development and its role in containing crises: corona pandemic crisis (covid-

19) in china as a model 
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9 The Role of Formal and Informal Institutions in Dealing with Educational Problems 

among Normal and special needs Students resulting from the Outbreak of the COVID-19 

pandemic 

 

 الخبرات التدريسية ـسـاً:ساد

 

)التدريس( المنهج الدراسي ت  

 اإلدارة العامةمادة  1

 حقوق اإلنسانمادة  2

 الديمقراطيةمادة  3

 الرأي العاممادة  4

 السياسة العامةمادة  5

 السياسات العامة والحكومات المحليةمادة  6

 الحكومات المحليةمادة  7

 األحزاب السياسيةمادة  8
 

 
 العلمية والندوات المؤتمرات : اً بعسا

 التاريخ اسم المؤتمر ت

 2009-10-5 ندوة )الفساد وضرورات اإلصالح( 1

مديرية شباب ورياضة  -ندوة )االستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بواقع البلد 2

 نينوى(

2009 

 2013أيلول 24-23 ة الجديدة(مؤتمر )المتغيرات اإلقليمية في المنطقة العربية واألدوار الدولي 3

 2013تشرين الثاني 20 ندوة )السياسات العامة والحكومات المحلية( 4

 2017نيسان 26-25 مؤتمر )اإلصالح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد( 5

 2018شباط  27-26 رؤية مستقبلية لبناء السالم في العراق(ندوة ) 6

 2018-3-31 النتخابات تحديات بناء االستقرار واإلعمار(الموصل واندوة ) 7

 2018-9-29 ندوة )تصدعات المجتمع الموصلي/ تحليل وحلول( 8

 2019-3-13 ندوة )حوكمة السلطة كمؤشر لقياس األداء الحكومي في العراق( 9

 2019-3-31 ندوة تعريفية لمنصة أريد وفعاليات المحفل العلمي 10

يق تنمية مستدامة للمياه في العراق في ظل التحديات اإلقليمية ندوة )نحو تحق 11

 والدولية(

8-4- 2019 

جامعة الموصل -الدولي الثاني لكلية العلوم السياسية-المؤتمر العلمي السادس 12

 )اشكاليات التعايش واالندماج في الموصل بعد التحرير(

 2019نيسان  22-23

 2019-5-2 عات مستقرة(ندوة ) السلم األهلي لبناء مجتم 13

 2019-11-5 ندوة )البطالة في نينوى/ األسباب واآلثار(  14
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الندوة العلمية الدولية االلكترونية الموسومة ) تداعيات أزمة كورونا على مستقبل  15

النظام الدولي( التي أقامتها كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل بالتعاون مع 

 عبدهللا الثاني للدراسات الدولية في الجامعة األردنية كلية األمير الحسين بن

21-4-2020 

 The development of covid-19الندوة العلمية الدولية االلكترونية الموسومة ) 16

and its effectsالتي أقامتها كلية العلوم التطبيقية في جامعة الفلوجة ) 

16-4-2020 

 

ء هيئة التدريستنمية قدرات أعضاوورش : دورات اً ثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

 2010نيسان  دورة )دور مؤسسات المجتمع المدني في اإلصالح والتنمية( 1

 2011-2010 دورة )التفكير اإلبداعي( في مركز طرائق التدريس 2

 2011-2010 دورة )مواقع التواصل االجتماعي( 3

 2011آذار  17-13 (مكافحة الفساددور مؤسسات المجتمع المدني في دورة )  4

 2018تشرين الثاني  24 ورشة عمل )دراسة ظروف المعيشة في مدينة الموصل( 5

 2018-7-24 ورشة تدريبية )مهارات كتابة مقترحات المشاريع( 6

 2018-8-1 ورشة تدريبية ) مهارات كتابة السيرة الذاتية باحتراف( 7

 23-3-2018 (Media Role in Government Issusesورشة تدريبية )  8

 Hate speech in media  and it’s impact inورشة تدريبية )  9

social cohesion) 

3-4-7-2018 

 2018-4-6 ورشة تدريبية ) فن ومهارات التفاوض( 10

 2018-4-21 ورشة تدريبية ) التخطيط االستراتيجي( 11

لمستشرق الفرنسي جيل ورشة عمل )الموصل ما بعد داعش( القاها ا 12

 كيبل

22-4-2018 

 2018آب 19-13 دورة )سالمة اللغة العربية( 13

 2018-9-4 ورشة تدريبية )الهندسة النفسية وانعكاساتها على حياة اإلنسان( 14

 2018-9-19 ورشة تدريبية ) مهارات كتابة التقرير الصحفي والتلفزيوني( 15

 2018رين األول تش 15-7 دورة ) رصد االنتخابات( 16

 2018-12-4-3 دورة تدريبية )تمكين المرأة في المجتمع الموصلي( 17

 2018-11-20 ورشة عمل )التعايش والسالم في الموصل ما بعد داعش( 18

ورشة عمل )السياسات العامة في تنمية القدرات القيادية بطريقة دراسة  19

 الحالة(

 2018كانون األول  23-30

دريبية المتخصصة لبرنامج المدافعين عن حقوق اإلنسان الدورة الت 20

 كلية العلوم السياسية  -الخاصة بأساتذة جامعة الموصل

26-28-2-2019 

 167ورشة عمل ) آليات تطبيق تعليمات الترقيات العلمية الجديدة رقم  21

 ، واالستالل االلكتروني( 2017لسنة 

14-1-2019 

 Research gate 18-4-2019)حساب في بوابة )ورشة تدريبية )خطوات انشاء  22
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( مع الجامعة محاور النجاح الستة) بعنوان دورة عبر االنترنيت 23

 بيروتاألمريكية في 

2-4-2020 

 دورة عبر االنترنيت بعنوان 24

Competency-Based Learning:Introduction 

 مع منظمة الصحة العالمية

25-3-2020 

بعنوان ) تعجيل التقدم نحو أهداف التنمية دورة عبر االنترنيت  25

 المستدامة المرتبطة بالصحة( مع منظمة الصحة العالمية

25-3-2020 

 دورة عبر االنترنيت بعنوان 26

COVID-19: Operational Planning Guidelines 

and COVID-19 Partners Platform to support 

country preparedness and response 

 مع منظمة الصحة العالمية

25-3-2020 

  دورة عبر االنترنيت بعنوان 27

Has completed the course defeat covid-19 be a 

champion 

 مع جامعة الحليج الطبية

13-5-2020 

ورشة علمية عبر االنترنيت في كلية علوم الحاسوب والرياضيات في  28

ت العلمية في ظل الحجر جامعة الموصل بعنوان ) تعزيز دور الترقيا

 الصحي( 

13-5-2020 

مركز ابن سينا للتعليم -ورشة علمية عبر االنترنيت في جامعة بغداد 29

 االلكتروني بعنوان ) اعداد المحاضرات الفيديوية(

13-4-2020 

 ورشة علمية عبر االنترنيت في كلية الطوسي الجامعة بعنوان  30

Modality to write a subject review in the second table 

of scientific promotions  

16-4-2020 

 

 

والمراكز المنظماتو ن: عضوية اللجااً تاسع  
 

2009لجنة استالم وتثمين الكتب والمراجع العلمية     1 
لجنة اإلرشاد بمليء االستمارات االلكترونية للتقديم على الكليات والمعاهد العراقية للعام الدراسي 

2011-2012  

2 

2018-2017لجنة الرياضة عضو   3 

 4  2010لجنة إدخال الدرجات التابعة للجنة االمتحانية  

2019-2018اللجنة الخاصة بالمسابقات العلمية للطلبة للعام الدراسي   5 
2019 لعاملجنة تنفيذ معايير االعتماد المؤسسي الوطنية للتعليم العالي في العراق عضو   6 
2019-2018ة لجنة الرياضعضو   7 

2019-2018اللجنة الفرعية للصف الثالث -اللجنة االمتحانية  8 
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 9 عضو في منتدى الرشد المجتمعي
 10 عضو في جمعية تنمية نينوى الموحدة

الدولي الثاني )اشكاليات التعايش واالندماج في  -عضو اللجنة العلمية في المؤتمر العلمي السادس
2018نيسان  17-16قد للمدة من الموصل بعد التحرير( المنع  

11 

2019عضو اللجنة الفرعية لنظام المقررات   12 
2019-2018عضو اللجنة الخاصة بالمسابقات العلمية للعام الدراسي   13 

2019عضو لجنة جرد موجودات السوق الخيري   14 
2018رئيس لجنة مؤشر الخدمات في فريق كتابة التقرير االستراتيجي   15 

مجلس تحرير دار النشر الدولية ألكاديمية ماريانسكايا إم دي شابوفالينكو وعضو هيئة  عضو في
 تحرير المجلة العلمية" أكاديمية ماريانسكايا"

16 

2020عضو لجنة االستالل الفكري   17 
2020عضو لجنة حقوق االنسان   18 

2020عضو لجنة الرياضة   19 
2020العلوم السياسية عضو اللجنة االمتحانية المركزية لكلية   20 

 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي
The virtual international conference on psychology, sociology, pedagogy, and religion 

about issues modern man face (Dialogo- conference 2020 Vicssr)    
 

21 

 

 

 عاشراً: معلومات أخرى  

على عدد من طلبة المرحلة الثالثة في إجراء استبيان  2011-2010العام الدراسي  اإلشراف خالل 1

 حول مشاكل الطالب الجامعي 

 2019-2018عضو فريق كتابة التقرير االستراتيجي في محافظة نينوى   2

طقة القيام بدراسة ميدانية بعنوان )معالجة مشكلة النفايات في مدينة الموصل: دراسة حالة أسواق من 3

 2019-1-20النبي يونس(  

)اإلدارة االستراتيجية المتكاملة للمياه في مدينة الموصل: مسببات األزمة  القيام بدراسة ميدانية بعنوان 4

 2019-2018والحلول المقترحة( 

)أنشطة وواقع عمل مديرية توزيع كهرباء مركز نينوى خالل عامي  القيام بدراسة ميدانية بعنوان 5

(2017-2018 ))2018-2019 

اإلشراف على عدد من طلبة المرحلة الثانية خالل حضورهم ورشة العمل التي أقامتها كلية العلوم  6

 بعنوان )جنسية أبناء المرأة العراقية المتزوجة من داعشي( 2018-12-20السياسية بتاريخ 

تهية للعام الدراسي المراحل غير المن-اإلشراف على بحوث ستة طالب من كلية العلوم السياسية 7

2018-2019 
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 أحد عشر: كتب الشكر والتقدير

-2017-2010-2009-2008تخرج لطلبة كلية العلوم السياسية لألعوام إشراف على عدة بحوث  8

2018-2019  

 2018-2017-2010-2009-2008تخرج لطلبة كلية العلوم السياسية لألعوام مناقشة  عدة بحوث  9

 2018-12-17كلية العلوم السياسية بتاريخ المشاركة في حفل يوم النصر العظيم الذي أقامته  10

 تقويم ثالثة بحوث علمية 11

موضوع الشكر والتقديرعنوان  الجهة المانحة  ت  رقم وتاريخ الكتاب 

  3541 تدريس مادتي حقوق اإلنسان والديمقراطية عمادة كلية الطب 1

5-8-2009 

عميد كلية العلوم  2

 سيةالسيا

 9/8/776 متابعة غيابات الطلبة

7-6-2010 

عميد كلية العلوم  3

 السياسية

 9/3/1306 لجنة إدخال الدرجات

30-9-2010 

عميد كلية العلوم  4

 السياسية
 2009تشرين األول  5 ندوة )الفساد وضرورات اإلصالح(

مركز نون للدراسات  5

 االستراتيجية

ت تحديات بناء المشاركة في ندوة )الموصل واالنتخابا

 االستقرار واإلعمار(

31-3-22018 

عميد كلية العلوم  6

 السياسية

 9/8/314 إعطاء محاضرات في الموقع البديل )برطلة(

4-3-2018 

رئيس نقابة صحة  7

 نينوى

 2010نيسان  دورة )دور مؤسسات المجتمع المدني في اإلصالح والتنمية(

عميد كلية العلوم  8

 السياسية

 2013تشرين الثاني 20 ياسات العامة والحكومات المحلية(ندوة )الس

كلية العلوم السياسية  9

 عميد

 9/8/465 دورة )دور مؤسسات المجتمع المدني في اإلصالح والتنمية(

19-4-2010 

كلية العلوم السياسية  10

عميد + رئيس جامعة 

 الموصل

 مؤتمر )المتغيرات اإلقليمية في المنطقة العربية واألدوار

 الدولية الجديدة(

 2013أيلول  23-24

مركز نون للدراسات  11

 االستراتيجية

ندوة ) الموصل واالنتخابات تحديات بناء االستقرار 

 واإلعمار(

31-3-2018 

عميد كلية العلوم  12

 السياسية

 2018-3-4 إعطاء المحاضرات في الموقع البديل)برطلة(

عميد كلية العلوم  13

 السياسية

 2018-2017 العلمية لطلبة الدراسات األوليةالمسابقة 
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مؤتمر )اإلصالح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة  رئيس جامعة الكوفة 14

 ومكافحة الفساد(

 2018نيسان  25-26

عميد كلية  الفنون  15

 الجميلة

 1432رك ف  إعطاء محاضرات حقوق اإلنسان

20-6-2018 

عميد كلية العلوم  16

 السياسية

 9/8/345 رع لمشروع مبادرة الخير في كلية العلوم السياسيةالتب

25-2-2019 

عميد كلية العلوم  17

 السياسية

 9/8/31 دورة التعليم المستمر )رصد االنتخابات(

7-1-2019 

عميد كلية العلوم  18

منسق  -السياسية

 منظمة المسلة

 2018-12-20 حلقة نقاشية )جنسية أبناء المرأة المتزوجة من داعشي(

عميد كلية العلوم  19

 السياسية

 2018تشرين األول  15 دورة )رصد االنتخابات(

عميد كلية العلوم  20

 السياسية

 2019-2018 المسابقة العلمية لطلبة الدراسات األولية

عميد كلية العلوم  21

 السياسية

 9/8/816 2019-2018استكمال المسابقات العلمية للعام الدراسي 

12-5-2019 


