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 .الرياضةعضو لجنة  .7
عضو لجنة استقبال في مؤتمر كمية العموم السياسية الموسوم )اشكالية  .1

 12-11ندماج في الموصل بعد التحرير  المنعقد يومي التعايش واال
 .1078نيسان 

 ثالث سنواتسنوات الخدمة:  -
طالب دراسات  6اشراف عمى يا: االشراف عمى طمبة الدراسات االولية والعم -

 اولية
 منطقة العربية/االزمة السورية أنموذجاً لدور تركيا في االكتب العممية المؤلفة:  -

 البحىث العلميت املنشىرة: 

/ مكان النشر مجمة العموم السياسية/ تركيا في االزمة السوريةدور  .7
 .1074جامعة تكريت/ سنة النشر 

 الدراساث االجتماعيت امليدانيت:

المجتمع الموصمي بين متطمبات االمن وضمان ممارسة الحقوق  .7
  .1073/1077والحريات )لممدة بين 

طمبة المحافظات عن السكن في االقسام الداخمية  اسباب عزوف طمبة .1
 في جامعة الموصل )دراسة اجتماعية تطبيقية .

2.  

 املؤمتراث والندواث احملليت والدوليت:
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 املؤمتراث: -
مؤتمر كمية العموم السياسية في جامعة الموصل تحت  الحضور المشاركة في .7

عنوان )اشكالية التعايش واالندماج في الموصل بعد التحرير  المنعقد يومي 
واقع التواصل االجتماعي بالبحث الموسوم ) دور م .1078نيسان  11-12

 .في تعزيز قيم المواطنة واستدامة السالم في الموصل 
 الندواث: -
ندوة )رؤية مستقبمية لبناء السالم في العراق  في  المشاركة بالحضور في .7

 .1077شباط  16-15جامعة الموصل/ كمية العموم السياسية 
ندوة ) نحو تحقيق تنمية مستدامة لممياة في العراق المشاركة بالحضور في   .1

في ظل التحديات االقميمية والدولية  في جامعة الموصل/ كمية العموم 
 .1078نيسان  7السياسية 

ندوة )تعريفية لمنصة اريد وفعاليات المحفل العممي  في جامعة الموصل/ كمية  .2
 .1078سية آذار العموم السيا

 اخلربة واملهاراث العلميت:

 .1075دورة جودة وطرائق التدريس/ مركز طرائق التدريس/ جامعة كركوك/  .7
 دورة فن ومهارة التفاوض/ مركز نينوى لالستشارات والبحوث. .1
دورة تدريبية لبرنامج المدافعين عن حقوق االنسان/ المفوضية العميا لحقوق  .2

 .17/1/1078-15االنسان/ العراق لمفترة من 
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كانون االول  78-77لممدة  ورشة عمل ادارة التفاوض وتيسير الحوار .3
 الموصل لمثقافة والعموم. / مركز1077

 ودروع التكريم:كتب الشكر 

  6كتب الشكر عدد ) -


