
علوم السياسيةجامعة املوصل/ كلية ال  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي د. بسام حازم عبد المجيد الشيخ االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 جامعة الموصل كلية العلوم السياسية جهة العمل

 قانون دستوري  الدقيق قانون  العام التخصص

 07740940223 الجوال  العمل هاتف

 Bassam911953@yahoo.com لكترونيالبريد اال

 dr_bassamalshikh@uomosul.edu.iq  البريد اإللكتروني الرسمي
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 قانون / الموصل العرق / كلية الحقوق جامعة الموصل 2017 الدكـتــــوراه

رالماجســــتيـ  2010 
/  معهد البحوث والدراسات العربية

 دراسات قانونية
 دراسات قانونية مصر/ القاهرة

يدبلوم عال  2008 
/  معهد البحوث والدراسات العربية

 دراسات قانونية
 دراسات قانونية مصر/ القاهرة

 لغات شرقية / أربيل العراق / كلية اآلداب جامعة صالح الدين 1990 البكالوريـوس

يـوسالبكالور   / الموصل العرق جامعة الموصل/ كلية القانون 2002 

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل مسؤول مختبر حاسبة وانترنيت
 4/ 9حتى  28/9/2002

/2003 

 2003/ 5/ 1حتى  2003 /1/5 جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية مدير ادارة

باإلضافة  مدير الشؤون القانونية

الى مسؤولية مختبر االنترنيت 

 والحاسبة االلكترونية

 2006/ 1/9حتى  2003م1/3 جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية

 سلعضو هيئة التدري علميةالسرية ال
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 

 التدريسيةالخبرات  خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 تدريس مادة النظم السياسية والقانون الدستوري 1

 تدريس مادة القانون الخاص 2

 حقوق االنسانالديمقراطية وتدريس مادة  3

 

 

 األعمال التطوعيةسادساً:  
 

 الخيري( كلية العلوم السياسية )السوقالمهرجان العلمي االثرائي في  1

( كلية الحقوق جامعة االلكتروني لقاء وارتقاء )القضاء األولافي الطالبي االلكتروني المهرجان الثق 2

 الموصل

االندماج بين الطوائف المختلفة لطلبة كلية العلوم  )لتعزيزالمهرجان العلمي الثقافي العلمي الطالبي  3

 السياسية المرحلة االولى

 
اشارك فيه التيالمؤتمرات العلمية ا: بعً سا  

 

 ة قانونيةسلطات رئيس الدولة في اعالن حالة الطوارئ دراس 1

تعايش واالندماج في الموصل بعد التحرير وتفعيل سياسة االندماج والتصالح في العراق إشكالية ال 2

 الجزائريةعلى ضوء التجربة 

3  ً  دور السلطة التنفيذية في إدارة المناطق المنكوبة الموصل انموذجا

 واإلبقاءغاء لالنظام الرئاسي في إقليم كردستان بين اال 4

 2014لسنة  (78القانوني للتجارة االلكترونية في العراق في ضوء قانون ) اإلطار 5

 2003القانوني للسلم االجتماعي في التشريعات العراقية بعد  اإلطار 6

 نزاهة االستفتاء العام دراسة قانونية 7

 العملية االنتخابية في الدول العربية الدوافع والمعوقات 8

والمالية على  المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة الموصل / االثار القانونية 1

 اعتبار محافظة نينوى منكوبة

18-19 /4/2018 
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ت تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريساً: دوراثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

1 

 دورة سالمة اللغة العربية

كلية /الدورة الثامنة

 26ساسيةاالالتربية 

/11/2018 

 18/11/2019 ناتهااولية / كلية البيئة وتقدورة اإلسعافات األ 2

اإلسكندرية بالتعاون مع  جامعة (األسئلةبنوك  أسس بناءورشة عمل ) 3

كلية جامعة الموصل قسم العلوم التربوية والنفسية بالتعاون مع 

 اإلنسانيةللعلوم  التربية

22/9/2020 

جائحة كورونا الحاضر المؤتمر االفتراضي العلمي الدولي  4

وبالتعاون مع جامعة أربيل التقنية والمستقبل/جامعة الموصل بالتعاون 

 مع منظمة سبارك الدولية

11-15 /10 /2020 

/ جامعة الموصل / المكتبة االجتماعي  اإلطارجائحة كورونا في  5

 المركزية ورشة التعليم المستمر في
4/10/2020 

والمالية على  المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة الموصل / االثار القانونية 1

 اعتبار محافظة نينوى منكوبة

18-19 /4/2018 

تحقيق تنمية  والموصل نحالندوة العلمية الرابعة عشر لكلية العلوم السياسية جامعة  2

 التحديات اإلقليمية والدوليةظل  العراق فيمستدامة للمياه في 

8/4/2019 

 28/11/2019-27 (العراق-كردستاننحو دستور معاصر إلقليم المؤتمر الثاني لكليه القانون جامعة كوية  3

التعايش واالندماج في الموصل بعد  ةالسياسية إشكاليالندوة العلمية في كلية العلوم  4

 التحرير

22-23/4/2019 

عشر كلية العلوم السياسية جامعة الموصل حوكمة السلطة كمؤشر  لثالثةالندوة العلمية ا 5

 لقياس األداء الحكومي في العراق

13/3/2019 

 22/11/2011 االثار والتحديات االحتالل دما بع قالسياسية العراالندوة السادسة لكلية العلوم  6

 الموصل تداعياتالندوة العلمية الدولية االلكترونية الثانية لكلية العلوم السياسية جامعة  7

 ازمة كورونا على مستقبل النظام الدولي

21/4/2020 

ندوة علمية بعنوان السياسة العامة وإدارة االزمات الملف الصحي كلية العلوم السياسية  8

 جامعة الموصل

11/4/2020 

 5/4/2020 كورونا وتداعياتها على االمن االنسانيحلقة نقاشية  9

المؤتمر االفتراضي العلمي الدولي جائحة كورونا الحاضر والمستقبل/جامعة الموصل  10

 بالتعاون مع جامعة أربيل التقنية وبالتعاون مع منظمة سبارك الدولية

11-15 /10 /2020 

الثقافي المعهد  برعاية الشيخ / مصرشرم فن الحوار ودوره في السالم/ المؤتمر الدولي  11

 األلماني العربي في برلين

20-21 /7/2019 

 12/2019/ 18 -16 جامعة بيرام/ انقرة تركيادراسات الهوية والهجرة(  )حول العلميةالندوة الدولية  12

في إدارة الموارد الزراعية  النائيالحادية عشر تطبيقات التحسس الندوة العلمية  13

 / مركز التحسس النائي/ جامعة الموصل ةوالطبيعي

19/2/2020 
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6 
 كلية العلوم السياسية ورشة الية وضع األسئلة االمتحانية

في 9/3/17

21/11/2020 

الورشة الفرعية المشرفة على النشاط الالصفي العلمي االثرائي  7

 األولى( )المرحلة

في 5/5/91

14/1/2020 

تطوير قدرات ومهارات التدريسيين في استخدام المنصات االلكترونية  8

 البحثية االكاديمية
19- 22/1/2020 

 13/1/2020 ياسيةمنحة التمويل الثقافي للجامعات العراقية / كلية العلوم الس 9

 

 ً ر: الشكر والتقديتاسعا  

 

 

موضوع عنوان  الجهة المانحة  ت

رالشكر والتقدي  

 رقم وتاريخ الكتاب

 9/2020/ 23في709/ 2د.م و تثمين جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1

 29/7/2020في 9/10/8770 شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 2

 1/2019/ 17في  9/8/31 يرشكر وتقد عميد كلية العلوم السياسية 3

 17/10/2018في  3541 شكر وتقدير عميد كلية الحقوق 4

 21/2/2019في  640 شكر وتقدير عميد كلية الحقوق 5

 25/2/2019في  9/8/345 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 6

 19/1/2020في  9/8/136 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 7

 23/1/2020في  9/8/183 شكر وتقدير ة العلوم السياسيةعميد كلي 8

 8/4/2019 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 9


