
  
 

 كلية العلوم السياسية –جامعة املوصل 

 السرية الذاتية
 

 .عدنان خلف حميد جاسم :اسم التدريسي -
 9136 :المواليد -
 نينوى/ الموصل :محل السكن -
 متزوج. :الحالة الزوجية -
 04406039710 :الهاتف -
 adnan_63_adnan@yahoo.com: الشخصيوالشخصي: الرسمي البريد  -

     dr-adnanalparany1963@uomosul.edu.iq الرسمي:
  :الشهادات -

 الجامعة التخصص الشهادة
 بغداد  إعالم   بكالوريوس 

 المستنصرية دولية دراسات/ سياسية ماجستير
 القاهرة/ العربية والدراسات البحوث معهد دولية  عالقات/ سياسية علوم دكتوراه
   

 
 .علوم سياسية/ عالقات دولية والدقيق: االختصاص العام -
 استاذ مساعد. :المرتبة العلمية -
 فرع العالقات الدولية السابق العلمية. رئيسالمناصب  -
لجنة  عضو-للفرعاللجنة العلمية  عضو-العلياالدراسات لجنة  اللجان العلمية واالدارية: -

 االمتحانية للدراسات العليا اللجنة-التدقيقية اللجنة-الدراسيةالمقررات 
 عام. 31 :سنوات الخدمة -
على عدد من طلبة الدراسات  االشراف-3 :االشراف على طلبة الدراسات االولية والعليا -

 على طالب واحد طلبة الدراسات العليا. االشراف-2االولية. 
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: العربية المنطقة تجاه الكبرى اآلسيوية للقوى الخارجية السياسات المؤلفة:ب العلمية تالك -9
/ االردن عمان/  أكاديميون دار في طبع. والهند والصين اليابان من مقارنة لكل دراسة

6093 
 الربيع بعد االوسط الشرق تجاه الصينية الخارجية السياسة عنوانه مشترك كتاب   . -6

 6092القاهرة،  – برلين/  الديمقراطية مركز العربي
 السياسة الخارجية الصينية، نماذج مختارة، تحت الطبع -6

 
 منشور في مستودعات سكوباس أحدها بحوث منشورة. 2 :البحوث العلمية المنشورة -
 المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية. :المؤتمرات والندوات المحلية والدولية -
 الدورات التدريبية بصفة محاضر وبصفة متدرب. المشاركة في العديد من الدورات التدريبية: -
( الحالة دراسة TOTدولي ) مدرب .دراسة الحالةخبرة في مجال  :الخبرة والمهارات العلمية -

 القادة اعداد ومعهد ستانفورد جامعة مع وبالتعاون السليمانية في االمريكية الجامعة من
  أمريكا في

 خريج اكاديمية القيادة للتنمية وتدريب المدربين  -
 البحث جيل مركز في تحكيم خبير المشاركة في عضوية الجمعيات العلمية والدولية: -

 ـ  والعالقات السياسية الدراسات مجلة/ االنسان حقوق مجلة/ مجالته من للعدد العلمي
 السياسية العلوم مجلة مثل العراقية االكاديمية المجالت لبعض علمي محكم الدولية  -

  نوروز جامعة ومجلة القلم جامعة ومجلة تكريت جامعة
 القاهرة – برلين/  الديمقراطية مركز في مشترك كتاب من األكثر علمية لجنة عضو  -
 – برلين/  الديمقراطية مركز/ المسلحة والجماعات التطرف قضايا مجلة لجنة عضو -

 القاهرة
 العلماء مجلس/ خدماتية علمية مؤسسة/العلمية للمؤسسات العاملي عضو االتحاد -
  انقرة مركز في تحكيم خبير -
 القاهرة – برلين/  الديمقراطية مركز في مشترك كتاب من األكثر علمية لجنة عضو -
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من السيد عميد  الحصول على عدد من كتب الشكر والتقدير :ودروع التكريمالشكر كتب  -
 الكلية والسيد رئيس الجامعة.

 

 

 


