
 

  (السٌرة الذاتٌة  )          

 

 

 محمد كاظم هاشم مهدي: االسم الرباعً  -

 11/3/1986: تارٌخ الوالدة  -

 5/1/2012:ماجستٌر تارٌخ الحصول علٌها :   الشهادة  -

 فكر سٌاسً:علوم سٌاسٌة                                 التخصص الدقٌق : التخصص العام  -

 16/8/2013: مدرس مساعد                                  تارٌخ الحصول علٌه :  اللقب العلمً  -

 سنة واحدة:عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً  -

 ال ٌوجد:عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً  -

 moh_alseed86@yahoo.com:البرٌد االلكترونً  -

 كلٌة العلوم السٌاسٌة/ جامعة بغداد :الجهة المانحة لشهادة البكالورٌوس  -

 كلٌةالعلومالسٌاسٌة / جامعةبغداد:الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر  -

 لم ٌتم الحصول علٌها: الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه  -

 الدولة فً الفكر السٌاسً االسالمً الشٌعً المعاصر: عنوان دراسة الماجستٌر  -

 :عنوان رسالة الدكتوراه  -

 :          الوظائف التً شغلها  -

  الى–الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 24/3/2013 – 3/9/2012 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى مدٌر الشعبة االدارٌة 1

 لحد االن _ 10/7/2013 جامعة دٌالى كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة مقرر قسم العلوم السٌاسٌة 2

    

    

    

    

 

 :الجامعات او المعاهد التً درس فٌها  -

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

 بكلورٌوس وماجستٌر 2012 - 2005 كلٌة العلوم السٌاسٌة/ جامعة بغداد  -1

    

    

 

 :المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

العلوم  القانون والعلوم السٌاسٌة دٌالى -1
 السٌاسٌة

 2012_2011 الفكر السٌاسً القدٌم والوسٌط
2012 -2013 

 2012_2011 علماالجتماعالسٌاسً العلومالسٌاسٌة القانونوالعلومالسٌاسٌة دٌالى 2

الفكر السٌاسً  العلومالسٌاسٌة القانونوالعلومالسٌاسٌة دٌالى -3
 العربً االسالمً

2012_2013 

الفكر السٌاسً  العلومالسٌاسٌة القانونوالعلومالسٌاسٌة دٌالى -4
 االسالمً المعاصر

2012_2013 

      

 

 
 محمد كاظم مهدي. م. م 



 الٌوجد: المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 الٌوجد: االشراف على الرسائل و االطارٌح  -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 

 :المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها  -

 السنة ( حضور –بحث )نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

المقاربة بٌن الشورى  - 1
 والدٌمقراطٌة

كلٌة /جامعة دٌالى 
القانون والعلوم 

 السٌاسٌة

آلٌات الدٌمقراطٌة وموقف الفكر / بحث
 االسالمً منها

2012 

مؤتمر حقوق النساء واالطفال  -2
فً العراق بٌن التمكٌن 

 والتهمٌش

/ جامعة دٌالى 
مركز ابحاث 

 الطفولة واالمومة

مكانة المرأة وحقوقها السٌاسٌة فً /بحث
 الفكر االسالمً

2012 

مؤتمر اشكالٌة التداخل بٌن  -3
 مفهوم االرهاب وحقوق االنسان

كلٌة /جامعة دٌالى 
القانون والعلوم 

 السٌاسٌة

 2013 لجنة تحضٌرٌة

     

 

 :الدورات التً شارك بها والتً اقامها  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 2013 اربٌل TOTدورة اعداد المدربٌن  - 1

 2012 اربٌل دورة استدامة عمل منظمات المجتمع المدنً -2

 2013 اربٌل دورة اعداد الرسالة واستهداف الناخبٌن -3

4-    

 

 :المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

مكانة المراة وحقوقها السٌاسٌة فً الفكر  -1
 االسالمً

 2012 مجلة مركز ابحاث الطفولة واالمومة

 2013 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى  هوٌة الدولة فً الفكر االسالمً المعاصر - 2

    

    

 



 الٌوجد: التً قام بنشرها  (impact factors)المجالت العالمٌة ومجالت  -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

      

      

      

 

 الٌوجد:عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  -

 /مازال عضوا  تارٌخ االنتساب دولٌة/محلٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

      

 

  :(كتب شكر / شهادات تقدٌرٌة /جوائز )ابداعات او نشاطات حصل فٌها على  -

نوع االبداع او  ت
 النشاط

ما حصل علٌه 

شهادة /جائزة)

 (كتاب شكر/تقدٌرٌة

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او االبداع

 السنة

 2012 القاء بحث كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى  كتاب شكر مشاركة فً ندوة -1

مشاركة فً  -2
 مؤتمر

درع وشهادة 
 تقدٌرٌة وكتاب شكر

 2012 القاء بحث مركز ابحاث الطفولة واالمومة/جامعة دٌالى

مشاركة فً  3
 مؤتمر

درع وشهادة 
 تقدٌرٌة وكتاب شكر

 2013 لجنة تحضٌرٌة جامعة دٌالى

 

 الٌوجد: التألٌف والترجمة  -

  غٌر منهجٌة/منهجٌة  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

      

      

      

      

 

 

 :اللغات التً ٌجٌدها  -

 االنكلٌزٌة -1

2- 

2-  

 :مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1-  

2-  



 ـ نشاطات اخرى

 اقامة عدد من الدورات فٌما ٌخص حقوق االنسان والتنمٌة البشرٌة وغٌرها -1

2-  

 


