
  
 

 كلية العلوم السياسية –جامعة املوصل 

 السرية الذاتية
 

 د. مروان سالم العلي :اسم التدريسي -
 22/8/2882 :المواليد -
 موصل / حي النور :محل السكن -
 متزوج :الحالة الزوجية -
 57720821720 :الهاتف -
   الرسمي     dr-marwanalali82@uomosul.edu.iq      :الرسمي والشخصيالبريد  -

                                      marwanalali82@yahoo.com    الشخصي 
  :الشهادات -

 .3002–3002عام  ةيالسياسالعلوم لية ك   /الموصلجامعة  ِمن بكالوريوس في العلوم السياسية .1

 . 3010ك لية العلوم السياسية عام ماجستير في العلوم السياسية قسم االستراتيجية ِمن جاِمعة النهرين/ .3

 . 3012دكتوراه في العلوم السياسية قسم االستراتيجية ِمن جاِمعة النهرين/ ك لية العلوم السياسية عام .2

 .علوم سياسية / استراتيجية والدقيق: العام االختصاص -
  ُمدرس :المرتبة العلمية -
 :داريةالمناصب العلمية والإ  -
 11/13/3002عةة الموصةل اعتبةارِا ِمةن قسم السياسة العامةة فةي ك ليةة العلةوم السياسةية / جامِ  سكرتارية -

 .3/10/3002ولغاية 

عةة الموصةل الدوليةة فةي ك ليةة العلةوم السياسةية / جامِ م دير مكتب قسم السياسة العامة ومكتةب العققةا   -
 .1/11/3001ولغاية  3/10/3002اعتبارِا من 

ولغايةة  1/7/3011جامعةة الموصةل للرتةرن مةن  / م قرر قسم العققا  الدوليةة فةي ك ليةة العلةوم السياسةية -
 اللتحاقي بدراسة الدكتوراه. 3/1/3013

 13/2/3007وم السياسية / جامعة الموصل وكالِة اعتبارِا من مسؤول وحدن مجانية التعليم في ك لية لعل -
 .2/2/3012ولغاية 

 .3017مسؤول وحدن التوثيق االلكتروني في ك لية العلوم السياسية جاِمعة الموصل، تشرين الثاني/ -

 . 3011مسؤول مكتبة ك لية العلوم السياسية لعام  -
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 دارية:والاللجان العلمية  -
 .3002-11/1/3002 نذ  لية العلوم السياسية مِ راسا  السياسية في ك  عضو لجنة البحوث والدِ  -
 عضو لجنة م طابقة الموجودا  الثابتة والمخزنية في ك لية العلوم السياسية عدن مرا . -

 عة الموصل عدن مرا .رئيس لجنة الجرد والم طابقة في ك لية العلوم السياسية/ جامِ  -

 عة الموصل عدن مرا ./ جامِ  السياسيةرئيس لجنة الم شتريا  في ك لية العلوم  -

عةةةةة النهةةةةرين فةةةةي جامِ ليةةةةة العلةةةةوم السياسةةةةية / رئةةةةيس اللجنةةةةة التحضةةةةيرية للنةةةةدون الط قبيةةةةة ا ولةةةة  فةةةةي ك   -
32/2/3002. 

 .3011-3017عضو لجنة السقمة الركرية في الك لية  -

 3012-3011عضو لجنة السقمة الركرية في الك لية  -

 .3011/3012لك لية للعام الِدراسيعضو اللجنة االمتحانية في ا -

 .3011-3017عضو اللجنة النرسية للذكور في الك لية للعام الِدراسي  -

 .3012-3011عضو اللجنة النرسية للذكور في الك لية للعام الِدراسي  -

 .3012 عضو لجنة الحلقة النقاسية )السمنار( لبحث ال د. احمد طارق ياسين -

 .3012نار( لبحث السيد جاسم محمد طه عضو لجنة الحلقة النقاسية )السم -

 .3012عضو لجنة الحلقة النقاسية )السمنار( لبحث السيد عمار أحمد رشيد  -

 .3012عضو اللجنة العلمية لصياغة توصيا  مؤتمر ك لية العلوم السياسية/جامعة الموصل -

 .3012العققا  الدوليةقبال لندون قسم عقمية واالستوالرنية واإلِ  دارية والماليةعضو اللجنة اإل -

 
 ( سنة.21) :سنوات الخدمة -
 ( طالب/ اولية.8) :راسات االولية والعليااالشراف على طلبة الدإ  -
 ( كتب.0) :ب العلمية المؤلفةتُ الك -
 .3007الكتاب المشترك في لجنة الدراسا  والبحوث لك لية العلوم السياسية/ جامعة الموصل .1

ر"، شةكالية التةيثير والتةيث  راسة فةي  ِ : دِ  ظام الدوليقليمية الجديدن والنِ "اإلِ  بةة نا الموسومنشر كتاب   .3
 .3017باعة والنشر، بيرو ، دار السنهوري للطِ عن 

بةةةة "مكانةةة اإِلقليميةةة الجديةةدن فةةي االسةةتراتيجية ا مريكيةةة الشةةاملة: كيةة   نةةا الموسةةومتاب  نشةةر كِ  .2
عةةةن دار الم عتةةةز للِطباعةةةة والنشةةةر،  جسةةةد العةةةراق بوابةةةة التغييةةةر فةةةي الشةةةرق ا وسةةةط الكبيةةةر"،

 .3011ا ردن 
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نشر كتابنا الموسوم بةة "الِنظام اإِلقليمي العربي والشةرق ا وسةط الكبيةر: "سةايكس بيكةو جديةدن  .2
 .3012ت عيد رسم خاِرطة المنطقة العربية". عن دار الم عتز للطباعة والنشر، ا ردن 

جانب، الموسوم "م ستقبل مجلس لعراقيين وا جموعة من الباحثين انشر الكتاب المشترك مع م .2
التعاون الخليجي وتةيثيره  علة  ا مةن القةومي العربةي فةي ظةل التحةديا  الراِصنةة" الصةادر عةن 

 .3012مركز الِدراسا  االستراتيجية/ جاِمعة كربقء، 
 

 ( بحث20قرابة الـ ) :البحوث العلمية المنشورة -
 ( مؤتمر وندوة.20قرابة الـ ) :المؤتمرات والندوات المحلية والدولية -
 ( دورات1)  الدورات التدريبية: -
  :الخبرة والمهارات العلمية -

 ( ورشة عمل حكومية وغير حكومية في مواضيع شت .20الم شاركة في ما ي قارب الة ) -
تةةةدريس العديةةةد ِمةةةةن المةةةواد الدراسةةةةية لطلبةةةة جامعةةةةة الموصةةةل سةةةةواء فةةةي داخةةةةل ك ليةةةة العلةةةةوم  -

عةةةة الموصةةةل كمةةةادن ))الم شةةةِكق  السياسةةةية فةةةي العةةةالم الثالةةةث( ومةةةادن )السياسةةةة السياسةةةية/ جام
الخارجيةةة( ومةةادن )الدبلوماسةةةية( ، ومةةادن )العققةةةا  االقتصةةادية الدوليةةة(، أو فةةةي خةةار  نطةةةاق 
الك ليةة، كتةدريس مةادن )العلةوم السياسةية( فةي كليةة امداب قسةم اإلعةقم، ومةادن )حقةوق اإلنسةةان 

 في عدن كليا  للص  ا ول والثاني. والديمقراطية(
 المشاركة في عضوية الجمعيات العلمية والدولية: -
  :ودروع التكريمالشكر كتب  -

 ( كتاب شكر وتقدير.03الحصول عل  ما يزيد عن الة ) -
لية العلوم السياسية / جامعة الموصل ن ك  ن كتب الشكر والتقدير مِ الحصول عل  العديد مِ  -
فضةةِق عةةن رابطةةة  ،ن رئاسةةة جامعةةة الموصةةلجامعةةة النهةةرين وِمةة السياسةةية/ ليةةة العلةةومن ك  وِمةة

 .الطلبة والشباب العراقية
لية العلوم السياسةية فةي ن ك  ومِ  ن رئاسة جامعة الموصل،الحصول عل  شهادا  تقديرية مِ  -

، حافظةة بغةدادن أمانةة م  وِمة ن رابطةة الطلبةة والشةباب العراقيةة/ فةرو نينةو .جامعة تكري ، وِمة
 ومن المروضية العليا لحقوق اإِلنسان، والمكتبة المركزية في جاِمعة الموصل.
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الحصةةةةول علةةةة  كتةةةةاب شةةةةكر وتقةةةةدير ِمةةةةن وزارن الخارجيةةةةة العراقيةةةةة/ عميةةةةد معهةةةةد الخدمةةةةة  -
 .3011الخارجية 

 

 


