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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

 034120 الرقم الوظيفي براهيم حسين  إ سعدي االسم

 مدرس دكتور المرتبة العلمية

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

 نظم سياسية وسياسات عامة الدقيق علوم سياسية العام التخصص

 07708287036 الجوال - العمل هاتف

 dr.saadialabrahem@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

 dr.saadialabrahem@uomosul.edu.iq  الرسمي االلكتروني البريد
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

تــــوراهالدكـ  علوم سياسية العراق جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية 2015 

 علوم سياسية العراق جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية 2012 الماجســــتيـر

 علوم سياسية العراق جامعة الموصل / كلية العلوم السياسية 2004 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل وظيفةال

 2020 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل تدريسي

 2016 – 2015 كلية االمام الجامعة / بلد رئيس قسم القانون

 2020 – 2016 مركز الدراسات االستراتيجية / جامعة كربالء رئيس قسم الدراسات القانونية

 2015 كلية مدينة العلم الجامعة محاضر

 2016 كلية السالم الجامعة تدريسي

 هيئة التدريسلعضو  علميةالسرية ال
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

  2003المحاصصة السياسية في العراق بعد  -بحث  1

 الواليات المتحدة االمريكية والديمقراطية في عالم الجنوب  -بحث  2

  2003ة بعد عام البنى الفكرية لألحزاب السياسية والهوية الوطنية العراقي -بحث  3

 مأسسة السلطة السياسية في العراق   -بحث  4

 اداء البرلمان العراقي )دراسة في المعوقات والحلول(  -بحث  5

 )االسباب والحلول( 2003ظاهرة عدم االستقرار السياسي في العراق بعد عام  -بحث  6

 2017حررة بعد عام الحكومة العراقية واليات التعامل مع المناطق الم -بحث  7

 العقيدة العسكرة العراقية -بحث  8

 سقوط الموصل : االسباب واالنعكاسات والمعالجات  -بحث  9

 نقل الصالحيات من المركز الى المحافظات وانعكاساته االجتماعية -بحث  10

 المحاصصة والخطاب العراقي السياسي الخارجي -بحث  11

  2014ية بعد عام المؤسسة االمن -بحث  12

  2003ظاهرة استغالل االطفال في العراق بعد عام  -بحث  13

 ( مقالة 520عدد المقاالت العلمية المنشورة ) 14

:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

 ،2012صدرت الطبعة االولى منه عام  طبعتان،الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية /  (:كتاب )تأليف منفرد 1
 2014وصدرت الثانية عام 

 2014صدرت عام  واحدة،مستقبل الدولة العراقية / طبعة  (:كتاب )تأليف منفرد 2

 2015صدرت عام  واحدة،التحليل السياسي / طبعة  (:كتاب )تأليف منفرد 3

 2016طبعة واحدة  العراقي.ازمة المفاهيم عند المواطن  (:كتاب )تأليف منفرد 4

 2015طبعة واحدة  الجمهوري.التحليل النفسي والسياسي لزعماء العراق  (:كتاب )تأليف منفرد 5

 2017طبعة واحدة  مقارنة( )دراسةالعقل العربي والعقل الغربي  (:كتاب )تأليف منفرد 6
7 

  2020خطوات الوصول الى دولة الرفاه والعدالة االجتماعية  :2018بعد العراق  (:كتاب )تأليف منفرد
8 

 2017االعتدال السياسي )مشترك(  (:كتاب )تأليف مشترك
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9 
 2019السالم االقتصادي على الصراع العربي االسرائيلي  أثر (:كتاب )تأليف مشترك

10 
 االجراءات-الصياغة  – المفهوم-الوطنية  (: الهويةكتاب )تأليف مشترك

11 
 2003العراق بعد عام  (:كتاب )تأليف مشترك

12 
 اليات معالجة الفساد المالي واالداري في العراق (:كتاب )تأليف مشترك

13 
 اهميةاشياء ذات  :إيران (:كتاب )تأليف مشترك

14 
 العامةحقوق االنسان والحريات  (:كتاب )تأليف مشترك

15 
 العراقيةمستقبل االحزاب السياسية  (:كتاب )تأليف مشترك

16 
 السياسياالسالم  حول: (:كتاب )تأليف مشترك

17 
 الحديثةاالعتدال الفكري وبناء الدولة  (:كتاب )تأليف مشترك

18 
 العربيةالبرلمانات  حول: (:كتاب )تأليف مشترك

19 
 والتطرفالعنف  حول: (:كتاب )تأليف مشترك

20 
 العراقيةمأسسة القوات األمنية  حول: (:كتاب )تأليف مشترك

 
 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 النظم السياسية مادة: 1

 المنظمات الدولية مادة: 2

 ياالجتماعالعمل والضمان  :مادة 3

 العلميمنهجية البحث  مادة: 4

 السياسيةاالحزاب  مادة: 5

 

 

 األعمال التطوعيةسادساً:  
 

 اشارك فيه التيالمؤتمرات العلمية ا: بعً سا

 التاريخ اسم المؤتمر ت

1   

2   
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يئة التدريساً: دورات تنمية قدرات أعضاء هثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

قام باإلشراف عليها التيواالطاريح  رسائلال اً:تاسع   

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
 

اً:عاشر  قام بمناقشتها التي حواالطاري الرسائل  

: الشكر والتقديرأحد عشر  

 

: عضوية المنظمات والمراكز واللجاناثنا عشر    

 

ىثالثة عشر: معلومات أخر  


