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 انًعهىيبد انشخصٍخ 1

 انًعهىيبد

طالل حامد خلٌل خضٌر الشمري  االسى انشثبعً وانهقت

 21/2/1960 تبسٌخ انتىنذ

متزوج  انحبنخ االجتًبعٍخ

  انجشٌذ اإلنكتشوًَ

  سقى  انًىثبٌم 
 

 انًؤهالد انعهًٍخ 2

 الدكتوراه انتحصٍم انعهًً

 مدرس انذسجخ انعهًٍخ

 العلوم السٌاسٌة انقسى انعهًً

 مدرس انعُىاٌ انىظٍفً
 

 انشهبداد 3

انشهبدح 
االختصبص 

انعبو 

االختصبص 

انذقٍق 
انكهٍخ انجبيعخ 

سُخ 

انتخشج 

علوم  البكالورٌوس
 سٌاسٌة

القانون  بغداد 
 والسٌاسة

1983 

علوم  الماجستٌر
 سٌاسٌة

العلوم  بغداد فكر سٌاسً
 السٌاسٌة

1988 

علوم  الدكتوراه
 سٌاسٌة

العلوم  بغداد فكر سٌاسً
 السٌاسٌة

2000 

 

 األنقبة نعهًٍخ 4

 (انعذد وتبسٌخ األيش  )األيش انجبيعً  انهقت انعهًً

 26/5/1998 فً 115األمر  يذسس يسبعذ

 11/11/2010 فً 223األمر  يذسس

  أستبر يسبعذ

  أستبر
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6 
انًىاد وانًشاحم 

انذساسٍخ انتً 

 ٌذسسهب

 انًبدح انذساسٍخ انًشحهخ

 المشكالت السٌاسٌة فً دول اسٌا وافرٌقٌا وامرٌكا الالتٌنٌة انثبٍَخ

 الفكر الغربً الحدٌث انثبنثخ

 الفكر الغربً المعاصر  انشاثعخ

  
 

7 
انجحىث وانذساسبد 

 انًُشىسح

 تبسٌخ انُشش انًجهخ عُىاٌ انجحج أو انذساسخ

  دٌالى المصالحة الوطنٌة واسس بناء الدولة الحدٌثة

  دٌالى التحلٌل السٌاسً ومنظومة التغٌٌر العربً

   

   
 

8 
انًؤتًشاد وانُذواد 

ووسش انعًم 

 انًشبسك فٍهب

 انتبسٌخ يكبٌ اَعقبدهب وسشخ انعًم/ انُذوح / اسى انًؤتًش 

 16/4/2009 جامعة دٌالى االصمعً- مؤتمر كلٌة التربٌة 

  جامعة دٌالى مؤتمر كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة 

 21/11/2011 جامعة تكرٌت تكرٌت–مؤتمر كلٌة العلوم السٌاسٌة 

 3/2/2011 المستنصرٌة المستنصرٌة /مؤتمر مركز الدراسات 
 

 انذوساد 9

 انتبسٌخ يكبٌ اَعقبدهب اسى انذوسح

كلٌة الطب  دورة طرائق التدرٌس
 البٌطري

20/10/2010 

 2/11/2010 جامعة دٌالى دورة الحاسوب

   

   
 

 

 

 

10 

 

 

انًُبصت اإلداسٌخ 

 وانعهًٍخ

 إنى- يٍ  انعهًً/ انًُصت اإلداسي 

  مسؤول وحدة التعلٌم المستمر

  مسؤول شعبة البحث والتطوٌر

  مقرر قسم العلوم السٌاسٌة

  

5 
عُبوٌٍ انشسبئم 

 واألطبسٌح

 انعُىاٌ انشهبدح

العوامل والقوى المؤثرة فً تخلف دول العالم الثالث  انًبجستٍش
 وتنمٌتها

  دراسة فً العامل القومً –وحدة الدولة وتجزئتها  انذكتىساِ
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11 
انشهبداد انتقىًٌٍخ 

وانتقذٌشٌخ انحبصم 

 عهٍهب

 رئٌس الجامعة المستنصرٌة/شهادة تقدٌرٌة  

 عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ شهادة تقدٌرٌة  

 تكرٌت/ شهادة تقدٌرٌة عمٌد كلٌة العلووالسٌاسٌة  

  

  
 

12 
انتقىٌى انعهًً 

 نهجحىث واألطبسٌح

  

  

  

  

  
 

13 
كتت انشكش وانتكشٌى 

 انحبصم عهٍهب

 انتبسٌخ سقى األيش انجهخ انًبَحخ نكتبة انشكش

   رئٌس جامعة دٌالى

   عمٌد كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

    العلوم االنسانٌة–عمٌد كلٌة التربٌة 

   رئٌس جامعة تكرٌت

   رئٌس الجامعة المستنصرٌة   

 


