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 الخضسجي شالش عبذ النشيم فاضل محمذ الاظم الشباعي : -

 85;3 جاسيخ الىالدة : -

                    4222جاسيخ الحصىل عليها :                                                     دلتىساهالشهادة :  -

                                               التخصص الذقيق : هظم ظياظيت                               علىم ظياظيت التخصص العام :  -

                                                    4235/  3/  9جاسيخ الحصىل عليه :                                     اظتار معاعذاللقب العلمي :  -

 5;;3مىز  خذمت في التعليم العالي :ال جاسيخ -

 اليىحذ عذد ظىىاث الخذمت خاسج التعليم العالي : -

 shakir_mohamad2000@yahoo.com البريذ الالنترووي : -

 مليت العلىم العياظيت –حامعت بغذاد  الجهت املاهحت لشهادة البهلىسيىط : -

 مليت العلىم العياظيت  –حامعت بغذاد  الجهت املاهحت لشهادة املاحعتير : -

املعهذ العالي للذساظاث العياظيت  –الجامعت املعتىصشيت  الجهت املاهحت لشهادة الذلتىساه : -

 والذوليت 

 –التالحم والتىافش في جنىيً املجتمع الاظشائيلي دساظت احتماعيت  عىىان دساظت املاحعتير : -

 اششاف: الاظتار الذلتىس صادق الاظىد ظياظيت

اششاف : الاظتار الذلتىس الذولت الفلعطيييت في املىظىس الفلعطيني  سظالت الذلتىساه :عىىان  -

 خلذون هاجي معشوف

 

 

 التي شغلها :           املىاصب -

 الى –الفترة مً  مهان العمل الىظيفت ث

 2002 - 2002 كليت اللاهون  –جامعت دًالى  معاون عميد 3

زئيس لجىت التركياث  4

 العلميت

 _ آلان2002 دًالى / كليت اللاهون والعلوم السياسيت جامعت

 

 



 ط فيها :الجامعاث او املعاهذ التي دس   -

 مالحظاث الى –الفترة مً  املعهذ (/الجهت )الجامعت )الهليت( ث

  2000 - 0552 املعهد الفني/ الدوز  –هيئت املعاهد التلىيت  3

  2002 - 2000 كليت التربيت –جامعت دًالى  4

  حتى آلان – 2002 كليت اللاهون والعلوم السياسيت –جامعت دًالى  5

 محاضس 2000 - 2004 كليت اليرموك الجامعت / كسم اللاهون  6

 

 املقشساث الذساظيت التي قام بتذسيعها : -

العىت  املادة القعم الهليت الجامعت ث

 الذساظيت

- 2000 اهظمت سياسيت اللاهون  التربيت دًالى 3

2002 

اللاهون والعلوم  دًالى 4

 السياسيت

 - 2002 اهظمت سياسيت اللاهون 

2002 

الاهظمت السياسيت  علوم سياسيت ==   دًالى 5

 والدستوزيت

2005 -

2000 

هظم الحكم  علوم سياسيت =  = = 6

 العسبيت

2000 -

2002 

الىظام الاسسائيلي  علوم سياسيت =  = = 7

والسلطت 

 الفلسطيييت

2002 - 

2002 

كليت  8

اليرموك 

 الجامعت

كليت اليرموك 

 الجامعت

 - 2004 الاهظمت السياسيت اللاهون 

2000 

9       =    =

= 

اللاهون  اللاهون  =   =

 الدستوزي

2004 - 

2000 

- 2005 املىظماث الدوليت اللاهون  =   = =   =      = :

2000 

كليت اللاهون  جامعت دًالى ;

والعلوم 

 السياسيت

دزاساث 

عليا/ماجستير 

 حلوق الاوسان

مىهجيت البحث 

 العلمي

2002-2002 

الاهظمت السياسيت  =    = =     = جامعت دًالى 32

 وحلوق الاوسان

2002-2002 



 

 

 : الاششاف على الشظائل و الاطاسيح مىاقشت او -

 التاسيخ هىع اليشاط القعم الهليت الجامعت ث

العلوم  جامعت بغداد 3

 السياسيت

الىظم 

 السياسيت

مىاكشت زسالت 

 ماجستير

04/4/2002 

العلوم  جامعت بغداد 4

 السياسيت

الىظم 

 السياسيت

مىاكشت اطسوحت 

 دكتوزاه

4/4 /2002 

العلوم  جامعت بغداد 5

 السياسيت

الىظم 

 السياسيت

مىاكشت اطسوحت 

 دكتوزاه

02/4/2002 

 

 املؤجمشاث والىذواث العلميت والىسش التي شاسك فيها : -

هىع املشاسلت  مهان الاوعقاد العىىان ث

 –)بحث 

 حضىس (

 العىت

مإجمس علمي مسكص ابحاث الطفولت  3

 والامومت

 2005 بحث جامعت دًالى

مإجمس مكافحت الفساد في البالد  4

 العسبيت / جامعت الدول العسبيت

 2000 حضوز  اللاهسة

املإجمس العلمي الاول لكليت اللاهون  5

 /جامعت دًالى

 2000 بحث دًالىجامعت 

الثاوي لكليت  الدولي املإجمس العلمي 6

جامعت  والعلوم السياسيت اللاهون 

 دًالى

 2002 بحث جامعت دًالى

وزشت عمل جطويس املىاهج العلميت  7

 لكلياث العلوم السياسيت

 وزكت عمل جامعت الكوفت

جطويس مادة 

هظم الحكم في 

 البلدان العسبيت

4-5 

/2/2004 

بيت الحكمت بالتعاون  هدوة علميت 8

مع كليت اللاهون 

والعلوم السياسيت 

 جامعت دًالى

 04/2/2004 بحث

 



 

 

 

 

 : الذوساث التي شاسك بها والتي اقامها -

 العىت مهان الاوعقاد عىىان الذوسة ث

 2002 جامعت دًالى املكتبت الافتراضيت 3

 2002 جامعت دًالى معامالث التأجير واليشس في املجالث العلميت 4

 

 املششوعاث البحثيت في مجال التخصص لخذمت البيئت واملجتمع او جطىيش التعليم : -

 العىت محل اليشش عىىان البحث ث

املجتمع املدوي والدولت جماًص املجال  3

 وجكامل الادواز

/ 23العدد / مجلت الفتح

2004 

املشازكت السياسيت للمسأة العساكيت  4

 املحدداث واملمكىاث

السىوي ملسكص ابحاث الطفولت الكتاب 

 والامومت

2005 

العىف السياس ي في العساق زؤيت  5

 سياسيت -اجتماعيت 

املإجمس العلمي الاول لكليت اللاهون جامعت 

 دًالى

2000 

غياب املعازضت البرملاهيت واشكاليت  6

 الدًملساطيت التوافليت في العساق

/  2العدد / مجلت العلوم اللاهوهيت والسياسيت

2002 

ألاكلياث الدًييت في العساق بين  7

خطس الازهاب وأشمت املشازكت 

 السياسيت

املإجمس العلمي الدولي الثاوي لكليت اللاهون 

 والعلوم السياسيت جامعت دًالى

24 – 22 /4 /

2002 

العالكت بين السلطاث واشكاليت  8

املواد الخالفيت في دستوز العساق 

2002 

/  22العدد  بيت الحكمتمجلت دزاساث اجتماعيت / 

2004 

 

 عضىيت الهيئاث العلميت املحليت والذوليت : -

جاسيخ  دوليت/محليت اظم الهيئت ث

 الاهتعاب

اهتهاء  /ماصال عضىا 

 العضىيت

 مالحظاث

هيئت جحسيس مجلت العلوم  3

اللاهوهيت والسياسيت 

 جامعت دًالى

  هيئت التحسيس عضو  2002/ 5/  0 محليت

 



 

 

 لتب شنش ( :/شهاداث جقذيشيت  /وشاطاث حصل فيها على )حىائض  -

هىع الابذاع او  ث

 اليشاط

ما حصل عليه 

شهادة /)حائضة

 لتاب شنش(/جقذيشيت

عىىان  الجهت املاهحت

اليشاط او 

 الابذاع

 العىت

اللجىت  السيد زئيس الجامعت كتاب شكس مإجمس علمي 3

ت  التحضيًر

2000 

 2000  السيد زئيس الجامعت شكسكتاب  لجىت امتحاهيت 4

 2002  السيد زئيس الجامعت كتاب شكس لجىت امتحاهيت 5

مإجمس علمي  6

 دولي

اللجىت  السيد زئيس الجامعت كتاب شكس

 العلميت

2002 

مساعد زئيس الجامعت  كتاب شكس دوزة علميت 7

 العلمي

محاضسة عً 

حلوق 

 الاوسان

2002 

الاستاذ  الكليتالسيد عميد  شهادة جلدًسيت  8

املتميز في 

كسم العلوم 

 السياسيت

2002 

 2002 مشازك السيد عميد الكليت كتاب شكس هدوة علميت 9

عضو اللجىت  السيد عميد الكليت شهادة جلدًسيت مإجمس علمي :

 العلميت

2002 

 2002 محاضس السيد عميد الكليت كتاب شكس هدوة علميت ;

 2000 محاضس عميد الكليتالسيد  كتاب شكس هدوة علميت 32

 2004 عضو لجىت السيد عميد الكليت كتاب شكس لجان امتحاهيت 33

السيد عميد العلوم  شهادة جلدًسيت مإجمس علمي 34

السياسيت/ الجامعت 

 املستىصسيت

حضوز 

مإجمس الدوز 

الاكليمي 

وجاجيره في 

الامً الوطني 

 العساقي

2004 

هدوة عً  35

 حلوق الاوسان

 2002 محاضس السيد عميد الكليت كتاب شكس



 2002  السيد عميد الكليت كتاب شكس اهداء كتب 36

اهجاش اعمال  37

املكلف بها 

 بتميز

في اهجاش  جميز  السيد عميد الكليت كتاب شكس

 الاعمال

2002 

هدوة  اللاهون  38

 واملجتمع

السيد زئيس مجلس  شهادة جلدًسيت

 امىاء بيت الحكمت

 2004 بحث

الامتحان  39

 – التىافس ي

 دزاساث عليا

جهود  السيد عميد الكليت كتاب شكس وجلدًس

مبرولت ودكت 

 عمل

2002 

 

  


