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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي محمد صالح شطيب االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 / فرع السياسة العامة كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل جهة العمل

 نظم سياسية الدقيق علوم سياسية العام التخصص

 07701688490 الجوال  العمل هاتف

 gamil.com2002Shjteeb@ البريد االلكتروني

 mohammedshteeb@uomosul.edu.iq الموقع االلكتروني 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

ســنة  الدرجـة

 التخـرج

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة

ـــوراهالدكـتـ      

 نظم سياسية مصر معهد البحوث والدراسات العربية 2009 الماجســــتيـر

 البكالوريـوس
1990 
1999 

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 العراق

 العراق

 علوم سياسية

 قانون

 

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2005 جامعة الموصل/  العلوم السياسية كلية مسؤول وحدة الشؤون العلمية

  الموصل / جامعة ةيسلوم السياالعكلية  مسؤول وحدة التخطيط والمعلوماتية

 2005 / جامعة الموصل كلية العلوم السياسية مسؤول وحدة االعالم

 لعضو هيئة التدريس علميةالسرية ال
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 2005 / جامعة الموصل كلية العلوم السياسية مسؤول وحدة البحث والتطوير

 2018 / جامعة الموصل كلية العلوم السياسية لعلميةالشؤون ا مسؤول وحدة

 2012 / جامعة الموصل كلية العلوم السياسية مقرر فرع السياسة العامة

 حد االن الى-2018 / جامعة الموصل كلية العلوم السياسية مقرر فرع السياسة العامة

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 التحول الديمقراطي والموروث التقليدي للنظام السياسي المغربي/ مجلة دراسات اقليميةأشكالية التوفيق بين  1

 / سنة 11عددال/  / مجلة جامعة تكريت2007-2005االخوان المسلمين واالصالحات السياسية في مصر 2

 العدد التحول الديمقراطي على االستقرار السياسي في المنطقة العربية/مجلة دراسات اقليمية/ أثر 3

 2018/ 1لعدداانموذجا(/مجلة  االزمات / انقرة/  )مصر 2011حركات االسالم السياسي والسلطة في المنطقة بعد  4

 / مجلة دراسات اقليمية2003النظام السياسي واشكالية التعددية الثقافية في العراق بعد  5

مجلة كلية التربية –الموصل انموذجا  -مجتمعفي ال وتأثيرهاخب السياسية العراقية أشكالية تسامح وتعايش الن 6

 2019-جامعة تكريت -االنسانية

 2019-اقليميةمجلة دراسات  –العراق انموذجا -2018ظاهرة العزوف عن االنتخابات في الدول العربية عام  7

 2018سية( ) مجلة جامعة تكريت للعلوم السيا2014-2012مقارنة بين دستوري  )دراسة المصريالنظام السياسي  8

 

9 
مجلة  العراق انموذجا -2019في مخرجات االنظمة السياسية العربية بعد عام  وأثرهاالحركات االحتجاجية 

 2020- للعلوم القانونية والسياسية جامعة االنبار
 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 حقوق االنسان 1

 في دول العالم الثالث المشكالت السياسية 2

 مادة الراي العام 3

 النظم السياسية العربية 4

 النظم السياسية في اسيا وافريقيا 5

 

 األعمال التطوعيةسادساً: 
 

 التكافل االجتماعي 1

 الكلية بعد التحرير تأهيلالمساهمة في  2

 الكلية تأثيثاالسهام في  3
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 افيه شارك التيالمؤتمرات العلمية ا: بعً سا

 التاريخ اسم المؤتمر ت

 2012 / كلية العلوم السياسية ندوة الدولة في العراق بين جدلية البناء والتفكك 1

 2018 مستقبلية لبناء السالم في العراق/ كلية العلوم السياسية ندوة رؤية 2

 2019 إقليمية/ مركز دراسات ندوة المنطقة العربية في ظل المتغيرات االقليمية والدولية 3

 2019 مؤتمر الهويات االنسانية/ كلية التربية/ جامعة تكريت 4

 
اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

 2010 دورة التدريب على حقوق االنسان 1

 2010 دورة كفالة حقوق االنسان اثناء حالة الطوارئ 2

 2010 سادوالمحلية للحد من ظاهرة الف دوليةدورة الوسائل ال 3

 2006 دورة تدريبة للفنيين 4

 2018 دورة سالمة اللغة العربية 5

 2019 افعين عن حقوق االنسانددورة تدريبية للمتخصصين لبرنامج الم 6

 2018 دورة الهندسة النفسية وانعكاساتها على حياة االنسان 7

 2018 صليفي المجتمع المو المرأةدورة تمكين  8

 

 عضوية المنظمات والمراكز واللجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019-2017-2016-2012-2011/ جامعة الموصل لألعوام  عضو اللجنة االمتحانية في كلية العلوم السياسية 1

 2017-2011-2015/ جامعة الموصل لألعوام  كلية العلوم السياسية عضو لجنة مشتريات / 2

 2019-2017/ جامعة الموصل لألعوام من  ية العلوم السياسيةكل عضو مجلس فرع السياسة العامة / 3

 2019- 2018/ / جامعة الموصل / كلية العلوم السياسية عضو اللجنة العلمية لفرع السياسة العامة 4

 2019-2010/ جامعة الموصل للفترة من  / كلية العلوم السياسية عضو العديد من اللجان المؤقتة 5

 2019-فرع الموصل-معية العراقية للعلوم السياسيةعضو اداري في الج 6
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 الشكر والتقدير

 

 

 

 
 

موضوع الشكر والتقديرعنوان  الجهة المانحة  ت  رقم وتاريخ الكتاب 

 وزير التعليم العالي 1

 والبحث العلمي
 2020 بسبب جائحة كورونا اإللكترونيةتثمين جهود للمحاضرات 

رئيس جامعة  1

 (2الموصل )
 االستمارة االلكترونية ولجنة ملئنة االمتحانية للمشاركة في اللج

2014-2019-

2020 

 2011 تنظيم المؤتمر العلمي الثاني (1مفوضية النزاهة ) 2

عميد كلية العلوم  3

 (22السياسية عدد )
 2019-2004 للمساهمة في نشاطات وعمل الكلية

منظمة المسلة  4

 (3عدد)
 2018 للمساهمة في نشاط المنظمة


