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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي درويش عبدالرحمنعبد شاطر  االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 / فرع السياسة العامة السياسيةجامعة الموصل / كلية العلوم  جهة العمل

 تاريخ اوربا الحديث والمعاصر الدقيق تاريخ حديث العام التخصص

 07704103333 الجوال  العمل هاتف

 abdshater@yahoo.com البريد االلكتروني

 dr_abdshater@uomosul.edu.iq البريد اإللكتروني الرسمي
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 لتخصصا البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 تاريخ اوربا الحديث والمعاصر العراق كلية اآلداب/  جامعة الموصل 2013 الدكـتــــوراه

 الحديث والمعاصرتركيا تاريخ  العراق اآلداب/ كلية  جامعة الموصل 1995 الماجســــتيـر

 تاريخ حديث العراق اآلداب/ كلية  جامعة الموصل 1992 البكالوريـوس

 

 

 ت العمليةالخبراثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مستمر-2005 جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية تدريسي

 

 

 

 

 

 

 

 لعضو هيئة التدريس علميةالسرية ال
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 يوغسالفيا وانهيار مشروع صربيا الكبرى تفكك-بحث 1

 تركيا البلقانية ما بعد الحرب الباردة سياسة-بحث 2

 انموذجا( 1934وسياسة االحالف االقليمية )حلف البلقان  تركيا-بحث 3

 حقيقة االسالم السالم-بحث 4

 الثقافية العولمة-بحث 5

:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

 مشترك( )تحرير 1995-1989االمن والهرسك في قرارات األمم المتحدة ومجلس  البوسنة-كتاب 1

  مشترك( )تحرير مجلس االمن الدولي لدارفور، قرارات وتوصيات ورسائ ازمة-كتاب 2

 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 

 المنهج الدراسي ت

 كلية العلوم السياسية – الفكر السياسي الغربي المعاصر )المرحلة الرابعة( 1

 العلوم السياسية كلية - الثالثة( الحديث )المرحلةالفكر السياسي الغربي  2

 كلية العلوم السياسية - المرحلة الثانية() فريقيا وامريكا الالتينيةمشكالت سياسية في اسيا وا 3

 كلية العلوم السياسية - قضايا دولية معاصرة )المرحلة الرابعة( 4

 

 

 األعمال التطوعيةسادساً:  
 

 2018سنة  حملة التبرع بالمياه ألهل البصرة 1

 مستمر -2009سية منذ سنة كلية العلوم السيا الطلبة فيالمسامة في صندوق مساعدة  2

 
 اشارك فيه التيالعلمية والندوات المؤتمرات ا: بعً سا

او الندوة اسم المؤتمر ت  التاريخ 

 2009 جامعة الموصل –الندوة العلمية الثانية لكلية العلوم السياسية  1

 2010 جامعة الموصل –المؤتمر العلمي االول لكلية التربية للبنات  2

 2012 جامعة الموصل –مية السابعة لكلية العلوم السياسية الندوة العل 3

 2018 الموصل جامعة-السياسيةالندوة العلمية الثانية عشرة لكلية العلوم  4
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اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت خالتاري   

 2014 / كلية القانون / جامعة الموصللبشريةالمرتقى للتمية ا مؤسسة-العاليالتعليم  تجويد-دورة  1

 2018 / جامعة الموصل دورة سالمة اللغة العربية التي اقامتها كلية العلوم السياسية 2

جامعة /في تنمية القدرات القيادة/ كلية العلوم السياسية السياسة العامة–ورشة عمل 3

 الموصل

2018 

 

 

 (2014 -2006السياسية للمدة ) عضو اللجنة االمتحانية في كلية العلوم  1

 (2018 -2017عضو اللجنة االمتحانية في كلية العلوم السياسية للمدة )  2

 2012عضو لجنة حقوق االنسان في كلية العلوم السياسية لسنة  3

موضوع الشكر والتقديرعنوان  الجهة المانحة ت  
رقم وتاريخ 

 الكتاب

 2007 ن االمتحانية في الكليةااللج انجاز اعمال كلية العلوم السياسية 1

 2008 ن االمتحانية في الكليةاانجاز اعمال اللج كلية العلوم السياسية 2

 2009 ن االمتحانية في الكليةاانجاز اعمال اللج كلية العلوم السياسية 3

 2009 المشاركة في الندوة العلمية للكلية كلية العلوم السياسية 4

 2010 المشاركة في المؤتمر العلمي لكلية التربية للبنات تكلية التربية للبنا 5

 20011 ن االمتحانية في الكليةاانجاز اعمال اللج كلية العلوم السياسية 6

جامعة  –الندوة العلمية السابعة لكلية العلوم السياسية  كلية العلوم السياسية 7

 الموصل
2012 

 20012 االمتحانية في الكلية ناانجاز اعمال اللج كلية العلوم السياسية 8

 20013 ن االمتحانية في الكليةاانجاز اعمال اللج كلية العلوم السياسية 9

 20017 ن االمتحانية في الكليةاانجاز اعمال اللج كلية العلوم السياسية 10

ى للتمية مؤسسة المرتق -تجويد التعليم العالي -دورة  كلية الحقوق 11

 امعة الموصلجالبشرية/كلية الحقوق/
2014 

ي اقامتها كلية العلوم دورة سالمة اللغة العربية الت كلية العلوم السياسية 12

 جامعة الموصلالسياسية/
2018 

السياسة العامة في تنمية القدرات القيادة/  –ورشة عمل  كلية العلوم السياسية 13

 كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل
2018 

 2018 انجاز اعمال اللجن االمتحانية في الكلية اسيةكلية العلوم السي 14

 2018 انجاز اعمال اللجن االمتحانية في الكلية رئاسة جامعة الموصل 15
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