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 أوالً:السيرة الذاتية :علمياً    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانياً: المؤهل االكاديمي :
 

 التاريخ جهة المنح االختصاص الشهادة ت

 1993 جامعة الموصل تاريخ سياسي حديث بكالوريوس  1
 1997 جامعة الموصل تاريخ سياسي حديث ماجستير 2
 18/3/2002 جامعة الموصل سياسي حديث تاريخ دكتوراه 3

 
 
 
 
 
 

 الحسيني بدرانالاحمد فكاك احمد حمد حسين  االسم
 أستاذ مساعد دكتور   اللقب العلمي

 29/4/2008   تاريخ الحصول عليه
  25/11/2008والمؤرخ في  9/16/18483 الجامعيرقم وتاريخ األمر 

 خبير في التاريخ سياسي اللقب االكاديمي
 الموصل / العلوم السياسية / السياسة العامة القسمالجامعة /الكلية/ 
 تاريخ الوطن العربي السياسي واالجتماعي الحديث   التخصص العام

 تاريخ العراق السياسي واالجتماعي الحديث والمعاصر  التخصص الدقيق
 الموصل                          العنوان الدائم

 أربيل العنوان الحالي

 الحسيني بدرانالاحمد فكاك احمد حمد حسين  الحقيبة العلمية للدكتور:
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 عنوان الرسالة / األطروحة العلمية: :ثالثاً 

 

 

 

 

 المشرف العنوان الدراسة
 خليل العالف أ.د.إبراهيم الحركة الصوفية في العراق ابان القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين الماجستير

 أ.د.إبراهيم خليل العالف 1939-1918أحول العراق االجتماعية والسياسية بين الحربين العالميتين  الدكتوراه

 العضوية: :رابعاً 

 التاريخ الموقع الصفة الجمعية/ االتحاد ت
 1993 بغداد عضو  العرب المؤرخين اتحاد 1

 1991 بغداد عضو العراقيين والكتاب االدباء اتحاد 2

 التاريخية الجمعية 3
 

 عضو
 

 1993 الموصل
 
 
 
 
 
 

 1988 بغداد عضو العراقيين الكتاب اتحاد عضو 4

 والخبرات شهادات ساندةخامساً: 

 التاريخ الجهة المانحة /اللقب العلميالشهادة  ت

 24/1/2004 جامعة الموصل حاصل على شهادة الكفاءة في استخدام الحاسوب  .1

 2004 جامعة الموصل اإلنكليزية على شهادة الكفاءة باللغةحاصل   .2

 19/4/2006 جامعة الموصل عربية)سالمة لغوية(حاصل على شهادة الكفاءة باللغة ال  .3

 4/9/2004-/26/8 جامعة الموصل حاصل على شهادة طرائق التدريس  .4

 2003 جامعة الموصل حاصل على شهادة صالحية التدريس  .5

 12/1/2003 جامعة الموصل مدرس لقب على حاصل  .6

 29/4/2008   جامعة الموصل مساعد أستاذ لقب على حاصل  .7

 ......-2003 جامعة الموصل خبرة علمية   .8

 ......-2003 جامعة الموصل خبرة إدارية   .9

 ......-2003 جامعة الموصل خدمة جامعية   .10
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 سادساً: مجال الحاسوب

 المهارة  ت

 (.Windows Internetمهارة جيدة في استخدام )   .1

 .Computer)مهارة جيدة في استخدام )  .2

 (.Microsoft Office Wordمهارة جيدة في استخدام برنامج )  .3

 (.Microsoft Office Excel مهارة جيدة في استخدام)  .4

 المجاالت العلمية المساندة: :ثامناً 

  المجال ت

 ألقيت مجموعة من المحاضرات التثقيفية في مؤسسات المجتمع المدني   .1

 الت المتنوعة في أكثر من جريدةاعدد من المقكتبت   .2

3.   

4.   

 :البحوث المنشورة:  :تاسعا  

  لقب أستاذ مساعداألبحاث المقدمة في -أ

 المشاركين العدد والتاريخ جهة النشر عنوان البحث ت

العراقيين في الشعر الشعبي صور السياسيين  1
 1958-1921العراقي 

 منفرد 7/2005/عدد12مجلد  جامعة تكريت

الفلسففففففة السياسفففففية والفكفففففر السياسفففففي  دراسفففففة  2
 مقارنة بين اإلسالم والغرب

مجلة جامعة تكريت 
 للعلوم اإلنسانية

 منفرد 9/2005/ عدد 12المجلد 
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دور شيوخ العشائر في البرلمان العراقي خفالل  3
1925-1958 

( 1( العدد )15المجلد ) مجلة التربية والعلم 
 2008لسنة 

 مشترك

حقفوق وحريففات المففواطن ففي الدسففاتير العراقيففة  4
 دراسة تاريخية مقارنة

مجلة مركز الدراسات 
 اإلقليمية 

 منفرد  13/2009عدد 

مجلة أبحاث كلية  التعليم في العراق ابان العهد الملكي 5
 األساسالتربية 

 منفرد 2012 /4/العدد11المجلد 
 

   قيد النشر أساليب التفاوض في القران الكريم 6

الصراع على السلطة واثره على بناء  7
 الدولة العراقية

   قيد النشر

اثر ثورات التغيير على األقليات في  8
 الوطن العربي

   قيد النشر

حقوق األقليات في الدساتير العربية  9
 التعايش السلميواثره على 

   قيد النشر
 

بعد العشائر السياسية في العراق عام  10
2003 

   قيد النشر

لتغيير العربي  11 االعالم وثورات ا
  المواقف واالدوار

   قيد النشر

 حالة استباقية  الترويج اإلعالمي 12
 للثورات العربية

   قيد النشر

   قيد النشر تكوين لبنان الحديث 13

االنسان في الشرائع العراقية حقوق  14
 القديمة

   قيد النشر

 القومي السوري  الحزب موقف 15
 في السوري  التدخل من االجتماعي

مجلة جامعة تكريت 
 للعلوم اإلنسانية

( لسنة 8( عدد )23المجلد )

2016 

 مشترك
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 المشاركين  تاريخالالعدد و المجلد و  جهة النشر عنوان البحث ت

مفهفففوم مؤسسفففات المجتمفففع المفففدني ففففي الفكفففر  1
 السياسي المعاصر

مجلفففففة جامعفففففة تكريفففففت للعلفففففوم 
 القانونية والسياسية

العفففدد/  4السفففنة/  4المجلفففد/ 
14/2012 

 مشترك

 تجفففففاه االمريكيفففففة الخارجيفففففة السياسفففففة تحفففففوالت 2
 2001 بعد ما االوسط الشرق 

 السياسففيةمجلففة تكريففت للعلففوم 
 /جامعة تكريت

/ كانون األول 5/عدد3مجلد 
2015 

 مشترك
 

ظففاهرا الفسففاد فففي العففراق بعففد االحففتالل تنففامي  3
 2003األمريكي 

مجلففة تكريففت للعلففوم السياسففية 
 /جامعة تكريت

 مشترك 2016/ اذار 5عدد 

 مشترك/ 2016/اب 1عدد  1مجلد  مجلة كلية القلم الجامعة  مستقبل النظام الفدرالي في العراق  4
 مستل

مسفففتقبل العالقفففات العربيفففة اإليرانيفففة ففففي ضفففوء  5
 برنامج إيران النووي 

مجلفففففة جامعفففففة تكريفففففت للعلفففففوم 
 اإلنسانية /جامعة تكريت

/أيلفففففففول 9/عفففففففدد  23مجلفففففففد 
2016 

 مشترك

 

   1976 عام لبنان

 االجتماعي القومي السوري  الحزب 16
الجميل واغتيال رئيس الجمهورية بشير 

 1982عام 

 مشترك 28/4/2016 مجلة جامعة كركوك

جوانب من الخدمات العامة في بيروت  17
1850-1914 

مجلة جامعة تكريت 
 للعلوم اإلنسانية

 مشترك 

التعليم الرسمي الحكومي في بيروت  18
منذ النصف الثاني من القرن التاسع 

 1914عشر حتى 

مجلة جامعة تكريت 
 للعلوم اإلنسانية

 مشترك 

المعطيات السياسية لثوا االمام الحسين  19
 عليه السالم

مؤتمر الطف الدولي 
  2012الخامس 

 منفرد الجامعة المستنصرية

 :في لقب أستاذ دكتور المنشورة األبحاث-ب
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 الطبعة النشر جهة العنوان ت
 والتاريخ

 المشاركين اسماء مكان النشر

الفكر السياسي بين اإلسالم والغرب  النظرية  2
 والتطبيق

 ا.فائز صالح محمود الموصل 1/2007ط دار الحرمين
 د.بان غانم احمد

الفكر السياسي بين اإلسالم والغرب  النظرية  3
 والتطبيق

 مشترك حلب 2/2008ط دار النهج

 العراق  الطريقةالحركة الصوفية في  4
الرفاعية/الطريقة القادرية/الطريقة النقشبندية 

 دراسة تاريخية  1950-1800من 

دار 
الموسوعات 

 العربية

 منفرد بيروت 1/2012ط

أحوال العراق السياسية واالجتماعية بين  
 1939-1918الحربين

دار 
الموسوعات 

 العربية

 منفرد بيروت 1/2013ط

المر للحرب واالحفتالل  العراق المتأزم الحصاد 5
ضفففففففياع الدولفففففففة ومركزيفففففففة الطائففففففففة تراجيفففففففديا 

 والمستقبل الصعب 

شركة دار 
 أكاديميين 

 عمان/األردن          1/2017ط
 

 فراس محمد الياس
 

الفلسفة السياسية والفكر السياسي بين اإلسالم  6
 والغرب  دراسة مقارنة

    قيد النشر

المعطيات السياسية لثورا االمام الحسين عليه  7
 السالم

    قيد النشر

 

 /أستاذ دكتوراألبحاث المقبولة للنشر -جـ

 المشاركين القبول عدد وتاريخ جهة النشر عنوان البحث ت
اإلرهفففففففففاب وتحفففففففففدي االمفففففففففن الفففففففففوطني  1

 2014العراقي بعد احداث الموصل 
قبففففففففففول نشففففففففففر  مجلففففففففففة حقففففففففففوق 
االنسففففففان/ مركففففففز جيففففففل البحففففففث 

 لبنان -العلمي / الجزائر

/ مففففففففففففففففاي  19عففففففففففففففففدد 
2017 

 منفرد

2     

 :المؤلفاتاحدى عشر
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 الطبعة النشر جهة العنوان ت
 والتاريخ

 المشاركين اسماء مكان النشر

دار ابن  حكايات الطيور المهاجرا  1
 االثير

 منفرد الموصل 1/1988ط

    قيد النشر حان موسم الرحيل 
    قيد النشر العشق القادم ألميراطقوس  
      

 

 

 
 
 

 اثنتا عشر:إصدارات أدبية 

 الوظائف العلمية واالدارية : :عشر ثالث

 (إلى-من) الحقبة الزمنية الجهة التي عمل فيها عنوان الوظيفة ت

 -17/7/2004 -  26/5/2003 السياسية العامة          رئيس فرع              1
22/3/2005-21/12/2011-
27/9/2012 

 20/11/2004في  6/8/1709 كلية العلوم السياسية         عميد كلية وكالة       2

 2011/ 3/5-27/10/2008 كلية العلوم السياسية         معاون عميد          3

 3/5/2011في  8198/ 9/8 السياسية العامة          رئيس فرع              4

 ........ -2/6/2014   كلية العلوم السياسية  عميد كلية/اصالة 5

 الموقع البديل كركوكمنذ فتح  كلية التربية للعلوم الصرفة             عميد وكالة       6

 منذ فتح الموقع البديل كركوك كلية العلوم السالمية          عميد وكالة       7

 منذ فتح الموقع البديل كركوك كلية التربية االساسية                   مشرف 8
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 اللجان العلمية عشر: اربع

 التاريخ الصفة  اللجان ت

 29/9/2010& 18/10/2009 رئيس لجنة الدراسات العليا الكلية:عضوية اللجان في –أ   .1

 29/9/2010& 18/10/2009 رئيس لجنة انضباط الطلبة

& 18/10/2009 رئيس لجنة التعليم المستمر كلية العلوم السياسية

29/9/2010&7/12/2011 

 27/9/2012&7/12/2011 رئيس اللجنة االمتحانية لفرع السياسة العامة

 27/9/2012 رئيس لجنة حقوق االنسان

 27/9/2012 العلمية -رئيس اللجنة الفنية 

 27/9/2012 رئيس لجنة اختيار المتميزين

 2016/2017& 2014/2015 رئيس اللجنة االمتحانية كلية العلوم السياسية

 2014/اذار/9 لجنة منح االجازات الدراسية 
 

 ........-2007 سياسيةرئيس تحرير دورية أوراق 

 الجامعة: اللجان في -ب  .2
 

رئيس اللجنة االمتحانية المركزية لجامعة الموصفل 
 الموقع البديل/كركوك.

2016/2017 

رئيس اللجنة االمتحانية المركزية لجامعة الموصل 
 برطلةالموقع البديل/

2016/2017 

 2016/2017 رئيس اللجنة االنضباطية في كلية الصيدلة
 

لجنة متابعة مباشرات منتسبي جامعات محافظة 
 نينوى 

28/12/2016 

3.  
 

اللجان في وزارة التعليم -جـ
 :العالي والبحث العلمي

 2016/2017 عضو لجنة عمداء كلية العلوم السياسية/ الوزارا

عضو اللجنة الوزارية لتحقيق ضمان جودا منفاهج 
 العلوم السياسية

2016/2017 

الوزاريفففففففة تطفففففففوير منفففففففاهج العلفففففففوم عضفففففففو لجنفففففففة 
 السياسية

2016/2017 
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 العلمية:المساهمة في الحلقات الدراسية والدورات او المؤتمرات او الندوات  عشر: خمس

 التاريخ محل انعقادها عنوان الندوة ت
 ندوا المواطنة ...الديمقراطية والتنمية 1 

 

نيسان 16-15 كلية العلوم السياسية
2008  

اإلدارا الحكومية ومكافحة الفسادمؤتمر نظام  2 / هيئففة كليففة العلففوم السياسففية 
 النزاهة

نيسان  26-27
2011 

مفاهيم ندوا التحوالت الجذرية في البيئة الدولية وأثرها في ال 3
 والمسلمات األساسية للعلوم السياسية

 2010/اذار 30 كلية العلوم السياسية

والتحديات  رصالتركية  الف-مؤتمر البيئة الدولية للعالقات العربية 4  2010ايار 21 كلية العلوم السياسية 

والتحديات  االحتالل  االثارالعراق ما بعد  5  2011نيسان  12 كلية العلوم السياسية 

 2012/نيسان/2 كلية العلوم السياسية الدولة في العراق بين جدلية البناء والتفكيك 6

التحوالت  العربي في ظلمستقبل التغيير السياسي في العالم  7
 الداخلية

 2012/أيار /22 كلية العلوم السياسية

الدولية  مؤتمر المتغيرات اإلقليمية في المنطقة العربية واالدوار 8
 الجديدا

 2012تشرين األول  كلية العلوم السياسية

األولى-دورا الصحافة واالعالم 9 لجنفففة التعلفففيم المسفففتمر/كلية  
 العلوم السياسية

10/11/2008 

حقوق االنسان اثناء الصراعات والنزاعات دورا 10 نيسان  15-20095 كلية العلوم السياسية 
2009 

الثانية-الصحافة واالعالمدورا  11  17/5/2009-10 كلية العلوم السياسية 
بل دور الفساد اإلداري والمالي في الدوائر الحكومية وس دورا 12

 معالجتها

 10/11/2009-25 السياسيةكلية العلوم 

 5/10/2009 كلية العلوم السياسية ندوا الفساد وضرورات اإلصالح 13
التربية على حقوق االنسان دورا 14  2010اذار 22-15 كلية العلوم السياسية 
 2010ايار  9-2 كلية العلوم السياسية دورا إدارا المفاوضات 15
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دور الوسائل الدولية والمحلية للحد من ظاهرا دورا 16  
 الفساد

 2010أيار  20-16 كلية العلوم السياسية

 23/5/2010 كلية العلوم السياسية ندوا االليات الدولية والوطنية لمكافحة الفساد 17
 2011نيسان  كلية العلوم السياسية مؤتمر نظام اإلدارا الحكومية ومكافحة الفساد 18

 
كانون األول 15 كلية العلوم السياسية دورا االعالم المقروء  19

2013 
رؤيا تدريسي السياسات العامة والحكومات المحلية ندوا  20   كلية العلوم السياسية 
اليات معالجة الفساد في العمل اإلداري ندوا  21  2014اذار  20-17 كلية العلوم السياسية 
رجفففففففففففال االعمفففففففففففال  اتحفففففففففففاد تنمية الموارد البشرية  22

 العراقيين /عمان
2012 

 2011 وزارا حقوق االنسان تأهيل القيادات المجتمعية  23

 2011 وزارا حقوق االنسان/اربيل اعداد مدربي حقوق االنسان 24

 2010 وزارا حقوق االنسان االليات الحديثة لتدريس مادا حقوق االنسان 25

 2017  صناع السالم  26

المجتمع المدني في نشر الديمقراطيةدورا قيادا  27 المعهفففففففففد العراقفففففففففي لحقفففففففففوق  
 االنسان

2011 

 2016 جامعة صالح الدين /اربيل التفاوض قيمة فهمية 28

جمعيففففففففففففة نينففففففففففففوى للثقافففففففففففففة  صفات المفاوض الجيد 29
 الدستورية

2016 

منظمفففففات المجتمفففففع المفففففدني  أساليب التفاوض ومهاراته 30
 أربيل/

2016 

منظمفففففات المجتمفففففع المفففففدني  التعايش السلمي الطريق لبناء الوحدا الوطنية  31
 أربيل/

2016 

-المعهفففففففد الثقفففففففافي العربفففففففي التفاوض  األساليب والمهارات 32
 األلماني/جامعة تكريت

2017 

اتهامنهاهج العلوم السياسية  سبل لتطوير وتحسين مفرد 33  2013 جامعة الكوفة  

 2012 جامعة الموصل تحسين أداء الجودا في الجامعات العراقية  34

35 Building Capacity of Mosul University Staff in Universityof Duhoks 20-23 february 
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 العلمية الدرجة                                      الرسالة عنوان                      الطالب اسم ت

  وتاريخها

اإلقليم  االتحادية وسلطاتتوزيع االختصاصات بين السلطات  عبد الرزاق محمد عواد  1
  2005بموجب دستور 

      2017ماجستير /

المعارضة السلمية للشعب العربي الفلسطيني من التحديات  يونس سمين  إبراهيم 2
 1948-1922الصهونية 

 2017ماجستير/

 الديمقراطية  لبنانمنظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز  عجيلعماد وكاع   3
 انموذجا  

 2011ماجستير 

 2012ماجستير  انموذجا   السياسي  لبنانإشكالية الطائفية في النظام  احمد جاسم      4
 2017ماجستير  2003ظاهرا عدم االستقرار السياسي في العراق بعد  غادا حازم     5

 2013دكتوراه/ الحكم الملكيدور النخبة المثقفة في العراق خالل  سعد زغلول إسماعيل 6
 2016حزيران دكتوراه/ حزب السعادا التقدمي السوري  احمد سالم احمد      7

 2016دكتوراه/ بيروت أواخر العهد العثماني     عبد هللا عبو    8

 
 
 
 

Peacebuilding Workshop Center for Peace and 

Conflict Resolution 

Studies& New York 

UniversityCenter for 

 Global Affairs  

2017 

36 Certificate of Attendnce Turkiye Cumhuriyeti 

LSuleyman Demirel 

Universitesi 

 March:201713 

37 Uluslararasl Perspekyiften Cumhurb Askanligi 

Hukumeti Sistemi Sempozyumu   

Turkiye 13/3/2017 

من  التعايش السلمي المجتمعي وقبول االخر ما بعد داعش 38
 منظور األديان 

 2017أيار  23 كلية العلوم السياسية

 على الدراسات العليا : اإلشراف عشر: ست
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 وتاريخها العلمية الدرجة الرسالة عنوان الطالب اسم ت

 11صدام الحضارات والتوظيف اإلعالمي األمريكي إلحداث  فتاح زيدانسجى   1
 أيلول

 2012تشرين  24ماجستير

 8/6/2016ماجستير دور القنوات الفضائية اإلخبارية  حسين علي حاجي  2

 27/7/2011ماجستير  يوسف القاضي واراءه السياسيةابو  محمد عبد هللا حسين  3

 2009 محكمة المهداوي اسماعيلسعد زغلول   4

 24/2/2013ماجستير  العالقات اللبنانية السعودية وموقفها من المشرق العربي  حسين نهاد عبد الحميد   5

البناء النظري للمفاهيم السياسية في الفكر السياسي االسالمي و  حامد محمد حازم  6
 الغربي )مفهوم السياسية انموذجاً( دراسة مقارنة

 2017ماجستير / اذار 

 7/5/2009ماجستير  1946ــ  1936العالقات السورية الفرنسية  علي احمد زوبع  7

واثرها في التحوالت السياسية في االجتماعي  دور مواقع التواصل  خير هللا سبهان  8
 بلدان الربيع العربي:مصر انموذجاً 

 2015  /23/9ماجستير  

حسين حجي محمد   9
 سليم

الحركة اإلسالمية في كردستان :االتحاد اإلسالمي الكردستاني 
 :دراسة تاريخية 2003-1994انوذجاً 

2/7/2016 

    

    

 
 

 وتاريخها العلمية الدرجة االطروحة عنوان الطالب اسم ت

شاخوان عبد هللا  1
 صابر

-1992الموقف الدولي من الحرب في جمهورية البوسنة والهرسك 
 تاريخية :دراسة 1995

 22/12/2015دكتوراه 

 21/5/2017دكتوراه  -1937 -1932-جريدة األهالي البغدادية علي محفوظ عزيز 2

 30/4/2014دكتوراه 1958-1932تطور االتحاد الليبرالي في العراق  ابتسام محمود محمد 3

 دكتوراه العالقات العراقية التركية من خالل القضية الكردية ته الر محمد امين 4

 24/2/2013ه  دكتورا 1980ــ  1968التحوالت االقتصادية في العراق  عبدالحميد حسين نهاد 5

 12/10/2011دكتوراه  1958-1946العالقات السورية السعودية عباس سليمان فهد 6

 12/7/2012دكتوراه  دراسة تاريخية 1981ــ 1970العربية مصر ودول المواجهة  سالم صالح  بيداء 7

الطرائق الصوفية في بالد الشام في عهد السلطان عبد الحميد الثاني  عفين محمد علي 8
 1909ــ  1867

 13/5/2013دكتوراه 

 رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا مناقشة عشر: سبع
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:دراسة 2002-1991المملكة العربية السعودية والقضية الفلسطينية  يوسف محمود صدام  9
 تاريخية

  20/8/2015دكتوراه 

 20/1/2016دكتوراه  1865-1561الحرب االهلية االمريكية الموقف الدولي من  طارق يوسف هوازن 10

 13/7/2016  دكتوراه 1958ــ 1939سورية  ة تجاه البريطاني السياسة علي مهند خضير 11

دور النخبة المثقفة في الحياة االجتماعية في العراق في العهد  سعد زغلول اسماعيل 12
 الملكي

2011 

14    

15    

 

 

 المناسبة رقم وتاريخ الكتاب الجهة  ت

ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي  1754 وزير حقوق االنسان   .1
2/2/2012 

 دعم مدربي المعهد الوطني لحقوق االنسان

دورات تففففدريب كففففوادر مديريففففة تربيففففة نينففففوى علففففى حقففففوق االنسففففان  2010 وزير التربية   .2
 ضمن برنامج التعليم المستمر

والبحففففففث وزيففففففر التعلففففففيم العففففففالي   .3
 العلمي

 تكريم من معالي الوزير برامج مكافحة الفساد  2010

وزيففففففر التعلففففففيم العففففففالي والبحففففففث   .4
 العلمي

توصفيف كليففة العلففوم السياسفية فففي جامعففة الموصفل الكليففة األولففى  2012
 اهتماما  ببرامج مكافحة الفساد

وزيففففففر التعلففففففيم العففففففالي والبحففففففث   .5
 العلمي

السياسففية فففي جامعفففة الموصففل المرتبففة الثانيفففة احففراز كليففة العلفففوم  2013
 على الكليات في العراق في الجودا

ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي  2765 هيئة النزاهة                            .6
19/6/2011 

 النزاهةالدولي لمكافحة الفساد برعاية هيئة مؤتمر المشاركة في 

/فففففففففي 2/14/3163 رئيس جامعة  .7
1/3/2009 

 اصدار أوراق سياسية

ي ففففففففف 9/10/9951 جامعةرئيس   .8
17/6/2009 

 الجهود المبذولة في اللجنة التحضيرية لندوا علمية 

 اصدار أوراق سياسية  7/15/18194 رئيس جامعة  .9

 الشكر والتقدير  كتب عشر: ثمان
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 9/12/2010في 

فففففففففففففي  948.ج 1م. رئيس جامعة  .10
9/12/2010 

 اصدار أوراق سياسية

في  9/10/22307 رئيس جامعة  .11
14/12/2011 

 التقديم االلكترونيالجهود المبذولة في مراكز 
 

في  9/10/21387 رئيس جامعة  .12
7/10/2013 

 انتهاء المدا القانونية لرئاسة قسم السياسة العامة
 

/س فففففففففففففففففففففففففففففففي 855 رئيس جامعة  .13
27/1/2015 

 الموقففع البففديل لجامعففة الموصففل / إدارا االمتحانففات التكميليففة فففي
 كركوك

/س ففففففففففففففففففففففففي 6448 رئيس جامعة  .14
8/6/2015 

 الجهود المبذولة في إدارا موقع جامعة الموصل البديل /كركوك 

فففففي  7/15/5272/ رئيس جامعة  .15
22/3/2017 

الجهود المبذولة في اللجنة التحضفيرية للنفدوا العلميفة الخامسفة ففي 
/ مركففففز صففففالح الففففدين االيففففوبي للدراسففففات كليففففة العلففففوم السياسففففية

 -التاريخيففففففة والحضففففففارية بالتعففففففاون مففففففع المعهففففففد الثقففففففافي العربففففففي
 األلماني

فففففففففففففففففففففففففي  1387ار/ رئيس جامعة  .16
7/6/2017 

 الجهود المبذولة في إتمام تسجيل استمارات التصريح األمني 
 

كتفاب  20اكثر من  عمداء العلوم السياسية  .17
 شكر

 نشاطات متنوعة

كتفاب  20اكثر من  كليات اخرى عمداء   .18
 شكر

 نشاطات متنوعة

 علمية أخرى:   نشاطات عشر: تسع

 التاريخ الموقع النشاط ت
 2015/2017 كركوك تنظيم مواقع الكليات البديلة  1

 2015/2017 برطلة تنظيم مواقع الكليات البديلة  2

وتلعففففففر  جامعفففففات الموصفففففل ونينفففففوى  كليفففففاتاالشفففففراف علفففففى امتحانفففففات  3
 والحمدانية

 2015/2017 كركوك

 2015/2017 برطلةجامعات الموصل ونينوى وتلعفر  لياتكاالشراف على امتحانات  4
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 التاريخ الدراسة المادة ت

 ...... -2003 الدراسات االولية التطورات السياسية المعاصرا في العراق 1

 2004 الدراسات االولية الى علم السياسةمدخل  2

 2006 الدراسات االولية المشكالت السياسية في العالم الثالث 3

 2004/2005 الدراسات االولية تاريخ الوطن العربي الحديث والخليج العربي 4

 2007 الدراسات االولية القضية الفلسطينية 5

 2004/2005 الدراسات االولية منهج البحث العلمي  6

 2004 الدراسات االولية اجتماع سياسي 7

 /......2010 دراسات عليا مقارنة العراق  دراسةالتطورات المعاصرا في  8

 /......2010 دراسات عليا منظمات المجتمع المدني 9

 /......2010 دراسات عليا 2005-1925الحياا الدستورية في العراق منذ عام  10

 2013 دراسات عليا السلطة والفرد وشرعية 11

 
 
 
 
 

Asst Prof: Ahmed Fakak Ahmed AL Hamd  

Mobile :+964773066655 -    

                                                                ahmadfakak278@yahoo.commail: -E   
 
 

 والحمدانية

 28/12/2016في  3164أر/ نينوى  االربعة عضو لجنة متابعة مباشرات جامعات محافظة نينوى  5

 20/4/2016في  29 تكريت والحضاريةعضو الهيئة االستشارية لمجلة الدراسات التاريخية  6

 14/4/2017في  1400/6 انقرا عضو محكم في اللجنة العلمية واالستشارية لمجلة بحوث إقليمية  7

 الدراسية:  المواد عشر: عشرون 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJufzBgdrVAhUKsBQKHQW1DwcQFghBMAM&url=http%3A%2F%2Fresearch.ntu.edu.sg%2Fexpertise%2Facademicprofile%2FPages%2FStaffProfile.aspx%3FST_EMAILID%3DARAVIND%26CategoryDescription%3Denergy&usg=AFQjCNEYym_XkyeiScTnHWKXUZf7wtCA4Q
mailto:ahmadfakak278@yahoo.com

