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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي د. شعالن عبد القادر إبراهيم جاسم االسم

 أستاذ مساعد المرتبة العلمية

 /فرع السياسة العامةكلية العلوم السياسيةجامعة الموصل/ جهة العمل

 فكر إسالمي الدقيق أصول الدين العام التخصص

 07730177447 الجوال 07702671256 العمل هاتف

 Shalaan75@yahoo.com البريد االلكتروني

 dr_shalaanabd@uomosul.edu.iq  الرسمي االلكتروني البريد
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 فكر إسالمي العراق قيةالجامعة العرا 2008 الدكـتــــوراه

 فكر إسالمي العراق الجامعة العراقية 2001 الماجســــتيـر

 فكر إسالمي العراق الجامعة العراقية 1997 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2006/2007 كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية مدرس

 2007/2008 كلية العلوم السياسيةجامعة الموصل/ مدرس

 2008/2009 الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية مدرس

 / لغاية االن2009 كلية العلوم السياسيةجامعة الموصل/ مدرس

 2017 – 2011 وحدة المقررية في كلية العلوم السياسية مسؤول مسؤول وحدة

 2013 -2012 منظمة مجتمع مدني/لثقافة والعلوممركز الموصل ل رئيس هيئة إدارية

 لغاية االن –2017 منظمة مجتمع مدنيالموصل للثقافة والعلوم/ مركز رئيس هيئة إدارية

 رئيس هيئة تحرير مجلة
مجلة قضايا استراتيجية التي تصدر عن مركز الموصل 

 للثقافة والعلوم
 لغاية االن – 2017

 

 لعضو هيئة التدريس علميةالسرية ال
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 ـعـلـمـيـةالبحوث واألنشطة ال رابـعـاً:
 

 دور وسائل االتصال الحديثة في التوعية االنتخابية في العراق )منشور( 1

 اإلسالمي )منشور(من منظور الفكر  الفساد االداري 2

 اإلسالمية )منشور(نظرية والية الفقيه في فكر حزب الدعوة  3

 اإلسالمي )منشور(العنف عند حزب التحرير  4

 النورسي )منشور( سعيد الزمان بديع عند السياسي البعد 5

 )منجز( والتطوير األمريكية في منظور مؤسسة راند لألبحاث المـــــاإلس 6

 المواطنة في الفكر اإلسالمي )منجز( 7

تقرير علمي ميداني حول )اعمار مدينة الموصل القديمة( ضمن فريق بحثي مع جامعة الموصل  8

 )منجز(

جة مشكلة النفايات في مدينة الموصل: دراسة حالة اسواق النبي تقرير علمي ميداني حول )معال 9

 يونس( ضمن فريق بحثي في كلية العلوم السياسية )منجز(

:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

 الفكر التربوي عند بديع الزمان سعيد النورسي )منشور( 1

 التعددية السياسية في الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر )منجز( 2

 

 الخبرات التدريسية مـسـاً:خـا

 المنهج الدراسي ت

 2007-2006الصف الرابع أصول الدعوة/في الجامعة العراقية/كلية العلوم اإلسالمية/ 1

 2007-2006الصف الثالث أصول الدين/في الجامعة العراقية/كلية العلوم اإلسالمية/ 2

-2008الصف الثالث العلوم اإلسالمية//في الجامعة العراقية/كلية الديمقراطية والحريات العامة 3

2009 

 2009-2008الصف الرابع في الجامعة العراقية/كلية العلوم اإلسالمية/الفكر اإلسالمي/ 4

-2007الصررف الثالررث الفكررر السياسرري العربرري اإلسررالمي/جامعة الموصررل/كلية العلرروم السياسية/ 5

 لغاية االن-2009/  2008

-2013الصرف الرابرع معاصرر/جامعة الموصرل/كلية العلروم السياسية/الفكر السياسري اإلسرالمي ال 6

2017 

-2018مرحلة الماجسررتير الحداثررة فرري الفكررر اإلسررالمي/جامعة الموصررل/كلية العلرروم السياسررية/ 7

2019 

-2018كلية العلرروم االسررالمية/مرحلة الماجسررتير الحداثررة والخطرراب اإلسررالمي/جامعة الموصررل/ 8

2019 
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ً دسسا  اشارك فيه التيلمؤتمرات العلمية ا: ا

 اسم المؤتمر التاريخ ت

 العمل األكاديمي الحقوق والواجبات رؤية نقابية/كلية الفنون الجميلة 3/5/2018 1

 حوكمة السلطة كمؤشر لقياس الحكومة في العراق 2019/ 13/3 2

اإلقليمية نحو تحقيق تنمية مستدامة للمياه في العراق في ظل التحديات  8/4/2019 3

 والدولية

 فعاليات المحفل العلمي لمنصة اريد 2019/ 31/3 4

 /كلية التربية للعلوم الصرفةمي الحقوق والواجبات رؤية نقابيةالعمل األكادي 9/5/2018 5

 الطاقة الشمسية الحاضر والمستقبل 17/12/2018 6

 كز الدراسات االقليمية/مرمي الحقوق والواجبات رؤية نقابيةالعمل األكادي 1/10/2018 7

 الشريعة اإلسالمية ودورها في خدمة المجتمع 10/3/2019 8

 السلم األهلي لبناء مجتمعات مستقرة 30/4/2019 9

 إشارات قرآنية وحديثية في سيرة خير البرية 3/12/2018 10

 
اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسسابع  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

  (الحزبي ... أسسه والياته )العملدورة تدريبية   29/3-3/4/2005  1

  (وادارة مؤسسات المجتمع المدني )بناءدورة تدريبية  5/7/2007 -2  2

دورة تدريبية متقدمة لحقوق االنسان ألساتذة جامعة الموصل، الذي اقامه  16-18/10/2011 3

 النسانالوطني لحقوق االنسان/وزارة حقوق ا المعهد

تفعيرررل دور اسررراتذة جامعرررة الموصرررل فررري بنررراء السرررالم ) دورة تدريبيرررة 6-7/9/2012 4

  ( في اربيلالنزاع والمصالحة وتقليل

الترري اقيمرر  فرري مقررر مكتررب  (بررين الناخررب والنائررب العالقررة)عمررل ورشررة  6/10/2012 5

 العراقي مجلس النواب

 في اربيل  عراق(ليات في الحقوق االق )تعزيزدورة وورشة عمل  25-27/9/2013 6

  راق(التعليم العالي في الع )تجويددورة وورشة عمل  23/5/2014- 21 7

 ورشة عمل بصفة مساعد مدرب )نحو ثقافة تفاوضية أفضل( في اربيل  1-2/4/2016 8

 ورشة عمل )ادارة المفاوضات واالزمات( في اربيل  26-27/11/2016 9

 قدرات مؤسسات المجتمع المدني( الموصل دورة )تنمية 8/2018/ 6-8 10

 دورة )الهندسة القيادية( الموصل 2-5/7/2018 11

دورة )تنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني( التي نظمها مركز الموصل  15-24/7/2018 12
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 للثقافة والعلوم

دراسرة  ورشة عمل )السياسات العامة في تنمية القردرات القياديرة بطريقرة 23-30/12/2018 13

 الحالة( كلية العلوم السياسية

دورة )الهندسررة القياديررة وانعكاسرراتها علررال حيرراة االنسرران( مركررز نينررو   5/9/2018 14

 لالستشارات والبحوث

 

 

مناقشتهاوقام ب قام باإلشراف عليها التيواالطاريح  رسائلال اً:ثامن   

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث ت

1 
 مدمحمد حازم حا

التأصيل النظري للمفاهيم السياسية في الفكر 

 السياسي اإلسالمي والغربي مفهوم السياسة انموذجا

 )مناقشة ماجستير(

5/3/2017 

 

2 
 )اشراف ماجستير(مبدأ الوقاية في العقيدة اإلسالمية  شيماء صكر حامد

1/7/2018 

 

 
 ً : عضوية المنظمات والمراكز واللجانتاسعا  

 ت اللجنة التاريخ

 1 عضو مجلس فرع السياسة العامة في كلية العلوم السياسية  2010-2017

 2 متحانية في كلية العلوم السياسية عضو اللجنة اال 2014 – 2009

 3 السياسية عضوا ومقررا لمجلس كلية العلوم  2017 -2011

 4  لمركز الموصل للثقافة والعلومدارية لهيئة االاعضو  االن لغاية - 2012

 5  عضو نقابة المعلمين العراقيين فرع نينو  2017 – 2014

 6 عضو اللجنة العلمية لفرع السياسة العامة  2015-2017

 7 عضو لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية 2016-2017

 8 عضو المؤتمر العام لنقابة األكاديميين العراقيين  لغاية االن -2017

 9 ل التدريسيين في مجلس كلية العلوم السياسية ممث لغاية االن -2017

 9 عضو لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية  2017-2018

 10 عضو لجنة الترقيات في كلية العلوم اإلسالمية  لغاية االن -2017

 11 عضو مجلس فرع السياسة العامة في كلية العلوم السياسية  2018-2019

 12 للجنة العلمية لفرع السياسة العامة عضو ا 2018-2019

 13  للثقافة والعلوم عضو الهيئة االستشارية لمجلة قضايا استراتيجية التي تصدر عن مركز الموصل 2013-2014

22-23 /4/2019 
عضرررو اللجنرررة العلميرررة لمرررؤتمر )إشررركالية التعرررايص واالنررردماج فررري الموصرررل بعرررد 

 التحرير( كلية العلوم السياسية
14 
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رلشكر والتقدي: اعاشراً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم وتاريخ الكتاب الجهة المانحة  ت

 25/2/2019في  9/8/345 عميد كلية العلوم السياسية 1

 31/12/2018في  3795 عميد كلية التربية االساسية 2

 7/1/2019في  9/8/31 عميد كلية العلوم السياسية 3

 6/12/2018في  1552 عميد كلية القانون والعلوم السياسية كلية االنبار 4

 7/11/2018في  9/3/2856وك س/  عميد كلية العلوم االسالمية 5

 23/4/2019 عميد كلية العلوم السياسية 6

 30/5/2017في 2062 /9/10 مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون االدارية 7

 2011في  9/8/578 عميد كلية العلوم السياسية 8

 25/1/2018في  9/8/136 عميد كلية العلوم السياسية 9

 1/8/2019في  9/10/16574 رئيس جامعة الموصل 10


