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 المعلومات الشخصية أواًل:
 البدراني حمد أحمد فكاكاحمد  :االسم
 مساعد دكتور أستاذ :العلمياللقب 
 سياسيالخبير في التاريخ  :األكاديمياللقب 

 تاريخ الوطن العربي السياسي واالجتماعي الحديث  :التخصص العام
 تاريخ العراق السياسي واالجتماعي الحديث والمعاصر  :التخصص الدقيق

 
 األكاديميثانيًا: المؤهل 

 التاريخ جهة المنح االختصاص الشهادة ت
 1993 جامعة الموصل تاريخ سياسي حديث بكالوريوس  -1

 1997 جامعة الموصل تاريخ سياسي حديث ماجستير -2

 2002 جامعة الموصل سياسي حديث تاريخ دكتوراه  -3

 
 العضوية: ًا:ثالث

 

 

 رابعًا: االبحاث والمؤلفات
 

 الطبعة النشر جهة العنوان ت

 والتاريخ

 المشاركين اسماء مكان النشر

الفكر السياسي بين اإلسالم والغرب: النظرية  1
 والتطبيق

 فائز صالح محمود ا. الموصل 1/2007ط دار الحرمين
 غانم احمد ند. با

 التاريخ الموقع الصفة الجمعية/ االتحاد ت
 1993 بغداد عضو  العرب المؤرخين اتحاد -1

 1991 بغداد عضو العراقيين والكتاب االدباء اتحاد -2

 التاريخية الجمعية -3
 

 عضو
 

 1993 الموصل
 
 
 
 
 
 

 1988 بغداد عضو العراقيين الكتاب اتحاد عضو -4

 
 



 
الفكر السياسي بين اإلسالم والغرب: النظرية  2

 والتطبيق
 مشترك حلب 2/2008ط دار النهج

العراق: الطريقة الحركة الصوفية في  3
الرفاعية/الطريقة القادرية/الطريقة النقشبندية 

 : دراسة تاريخية1950-1800من 

دار 
الموسوعات 

 العربية

 منفرد بيروت 1/2012ط

أحوال العراق السياسية واالجتماعية بين  4
 1939- 1918 الحربين

دار 
الموسوعات 

 العربية

 منفرد بيروت 1/2013ط

العراق المتأزم الحصاااد المر للحرب واالحتالل  5
تراجيااادياااا لاااااااااااااايااااة الااادولاااة ومركزياااة الطاااائفاااة 

 والمستقبل الصعب 

شركة دار 
 أكاديميين

 عمان/األردن 1/2017ط
 

 فراس محمد الياس
 

الفلسفة السياسية والفكر السياسي بين اإلسالم  6
 والغرب: دراسة مقارنة

    قيد النشر

المعطيات السياسية لثورة االمام الحسين عليه  7
 السالم

    قيد النشر

مجالت  عدد كبير من االبحاث المنشورة وقيد النشر 8
 علمية

داخل العراق  
 وخارجه

 منفرد

مجالت  ابحاث منشورة مشتركة 10 9
 علمية

مشتركة مع باحثين  داخل العراق 
 أكاديميين

 

 الوظائف العلمية واالدارية: :خامساً 

 

 (إلى-من) الحقبة الزمنية الجهة التي عمل فيها عنوان الوظيفة ت
-22/3/2005 -17/7/2004 -  26/5/2003 السياسية العامة          رئيس فرة              1

21/12/2011-27/9/2012 
 20/11/2004في  6/8/1709 كلية العلوم السياسية         عميد كلية وكالة       2

 2011/ 3/5-27/10/2008 كلية العلوم السياسية         معاون عميد          3

 3/5/2011في  8198/ 9/8 السياسية العامة          رئيس فرة              4

 ........ -2/6/2014   كلية العلوم السياسية  عميد كلية/اصالة 5

 منذ فتح الموقع البديل كركوك كلية التربية للعلوم الصرفة             عميد وكالة       6

 منذ فتح الموقع البديل كركوك كلية العلوم السالمية          عميد وكالة       7

 منذ فتح الموقع البديل كركوك كلية التربية االساسية                   مشرف 8

مسااااااااااااااؤول الموقع الباااديااال لجاااامعاااة  9
 الموصل في كركوك

 2017ايلول  -2014اب  رئاسة جامعة الموصل



 
 العلمية:المساهمة في الحلقات الدراسية والدورات او المؤتمرات او الندوات  :سادساً 

 التاريخ محل انعقادها الندوةعنوان            ت
 ندوة المواطنة ...الديمقراطية والتنمية 1 

 

  2008نيسان 16-15 كلية العلوم السياسية

كلية العلوم الساااااياساااااية/  مؤتمر نظام اإلدارة الحكومية ومكافحة الفساد 2
 هيئة النزاهة

 2011نيسان  26-27

المفاهيم ندوة التحوالت الجذرية في البيئة الدولية وأثرها في  3
 والمسلمات األساسية للعلوم السياسية

 2010/اذار 30 كلية العلوم السياسية

التركية: الفرص -مؤتمر البيئة الدولية للعالقات العربية 4
 والتحديات 

 2010ايار 21 كلية العلوم السياسية

 2011نيسان  12 كلية العلوم السياسية العراق ما بعد االحتالل: االثار والتحديات  5

 2012/نيسان/2 كلية العلوم السياسية الدولة في العراق بين جدلية البناء والتفكيك 6

مستقبل التغيير السياسي في العالم العربي في ظل التحوالت  7
 الداخلية

 2012/أيار /22 كلية العلوم السياسية

مؤتمر المتغيرات اإلقليمية في المنطقة العربية واالدوار الدولية  8
 الجديدة

 2012تشرين األول  كلية العلوم السياسية

األولى-دورة الصحافة واالعالم 9 لااااااجااااااناااااااة الااااااتااااااعاااااالاااااايااااااام  
المسااااااااااااااتمر/كليااة العلوم 

 السياسية

10/11/2008 

1
0 

حقوق االنسان اثناء الصراعات والنزاعات دورة نيسان  15-20095 كلية العلوم السياسية 
2009 

1
1 

الثانية-الصحافة واالعالمدورة   17/5/2009-10 كلية العلوم السياسية 

1
2 

دور الفساد اإلداري والمالي في الدوائر الحكومية وسبل  دورة
 معالجتها

 10/11/2009-25 كلية العلوم السياسية

1
3 

 5/10/2009 كلية العلوم السياسية ندوة الفساد ولرورات اإلصالح

1
4 

التربية على حقوق االنسان دورة  2010اذار 22-15 كلية العلوم السياسية 

1
5 

 2010ايار  9-2 كلية العلوم السياسية دورة إدارة المفاولات

1
6 

دور الوسائل الدولية والمحلية للحد من ظاهرة دورة  
 الفساد

 2010أيار  20-16 كلية العلوم السياسية

1
7 

 23/5/2010 كلية العلوم السياسية ندوة االليات الدولية والوطنية لمكافحة الفساد



 
اإلدارة الحكومية ومكافحة الفسادمؤتمر نظام  18  2011نيسان  كلية العلوم السياسية 

 
 2013كانون األول 15 كلية العلوم السياسية دورة االعالم المقروء  19
  كلية العلوم السياسية ندوة رؤيا تدريسي السياسات العامة والحكومات المحلية  20
 2014اذار  20-17 كلية العلوم السياسية ندوة اليات معالجة الفساد في العمل اإلداري  21
2
2 

اتحاااااد رجااااال االعمااااال  تنمية الموارد البشرية 
 العراقيين /عمان

2012 

2
3 

 2011 وزارة حقوق االنسان تأهيل القيادات المجتمعية 

2
4 

وزارة حااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااوق  اعداد مدربي حقوق االنسان
 االنسان/اربيل

2011 

2
5 

االنساناالليات الحديثة لتدريس مادة حقوق   2010 وزارة حقوق االنسان 

2
6 

 2017  صناة السالم 

2
7 

المعهاااااد العراقي لحقوق  دورة قيادة المجتمع المدني في نشر الديمقراطية
 االنسان

2011 

2
8 

جامعة صااااااااااااااالح الدين  التفاوض قيمة فهمية
 /اربيل

2016 

2
9 

جمعياااااة نينوق للثقاااااافاااااة  صفات المفاوض الجيد
 الدستورية

2016 

3
0 

ماااناااظاااماااااااات الاااماااجاااتااامااع  أساليب التفاوض ومهاراته
 المدني /أربيل

2016 

3
1 

ماااناااظاااماااااااات الاااماااجاااتااامااع  التعايش السلمي الطريق لبناء الوحدة الوطنية 
 المدني /أربيل

2016 

3
2 

-المعهد الثقافي العربي التفاوض :األساليب والمهارات
 األلماني/جامعة تكريت

2017 

3
3 

لتطوير وتحسين مفرداتها منهاهج العلوم السياسية :سبل  2013 جامعة الكوفة  

3
4 

 2012 جامعة الموصل تحسين أداء الجودة في الجامعات العراقية 

3
5 

Building Capacity of Mosul University Staff in 

Peacebuilding Workshop 

Universityof 

Duhoks Center 

for Peace and 

Conflict 

Resolution 

Studies& New 

York 

UniversityCenter 

20-23 february 

2017 



 

 
 

 الشكر والتقدير كتب سابعًا:
 المناسبة               رقم وتاريخ الكتاب الجهة  ت
فاااااااااااااااااااااي  1754 وزير حقوق االنسان   .1

2/2/2012 
 لحقوق االنساندعم مدربي المعهد الوطني 

دورات تاادريااب كوادر مااديريااة تربيااة نينوق على حقوق االنساااااااااااااااان  2010 وزير التربية   .2
 لمن برنامج التعليم المستمر

وزير التعليم العاااااااالي والبحاااااااث   .3
 العلمي

 تكريم من معالي الوزير برامج مكافحة الفساد  2010

وزير التعليم العاااااااالي والبحاااااااث   .4
 العلمي

العلوم الساااياساااية في جامعة الموصااال الكلية األولى توصااايل كلية  2012
 اهتمامًا ببرامج مكافحة الفساد

وزير التعليم العاااااااالي والبحاااااااث   .5
 العلمي

احراز كلية العلوم الساااااااياساااااااية في جامعة الموصااااااال المرتبة الثانية  2013
 على الكليات في العراق في الجودة

 فاااااااااااااااااااااي 2765 هيئة النزاهة                            .6
19/6/2011 

 لنزاهةاالدولي لمكافحة الفساد برعاية هيئة مؤتمر المشاركة في 

/فااااااي 2/14/3163 رئيس جامعة  .7
1/3/2009 

 اصدار أوراق سياسية

فااااي  9/10/9951 رئيس جامعة  .8
17/6/2009 

 الجهود المبذولة في اللجنة التحضيرية لندوة علمية 

  7/15/18194 رئيس جامعة  .9
 9/12/2010في 

 أوراق سياسيةاصدار 

فااااااي  948.ج 1م. رئيس جامعة  .10
9/12/2010 

 اصدار أوراق سياسية

 9/10/22307 رئيس جامعة  .11
فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

14/12/2011 

 الجهود المبذولة في مراكز التقديم االلكتروني
 

for  Global 

Affairs  
3
6 

Certificate of Attendnce Turkiye 

Cumhuriyeti 

LSuleyman 

Demirel 

Universitesi 

 March:201713 

3
7 

Uluslararasl Perspekyiften Cumhurb Askanligi 

Hukumeti Sistemi Sempozyumu   

Turkiye 13/3/2017 

3
8 

التعايش السلمي المجتمعي وقبول االخر ما بعد داعش من 
 منظور األديان 

 2017أيار  23 كلية العلوم السياسية



 
 9/10/21387 رئيس جامعة  .12

 7/10/2013في 
 انتهاء المدة القانونية لرئاسة قسم السياسة العامة

 
فاااااااااااااااااي  /س855 رئيس جامعة  .13

27/1/2015 
إدارة االمتحانات التكميلية في الموقع البديل لجامعة الموصاااااااااااااال / 

 كركوك
/س فاااااااااااااي 6448 رئيس جامعة  .14

8/6/2015 
 الجهود المبذولة في إدارة موقع جامعة الموصل البديل /كركوك 

في  7/15/5272/ رئيس جامعة  .15
22/3/2017 

ة في العلمية الخامساااالجهود المبذولة في اللجنة التحضااايرية للندوة 
/ مركز صااااااااالح الدين االيوبي للدراسااااااااات كلية العلوم السااااااااياسااااااااية

 األلماني -التاريخية والحضارية بالتعاون مع المعهد الثقافي العربي

فااااااااااااااي  1387ار/ رئيس جامعة  .16
7/6/2017 

 الجهود المبذولة في إتمام تسجيل استمارات التصريح األمني 
 

كتاب  20من  اكثر عمداء العلوم السياسية  .17
 شكر

 نشاطات متنوعة

كتاب  20اكثر من  عمداء كليات اخرق   .18
 شكر

 نشاطات متنوعة
 
 

 علمية أخرى: نشاطات ثامنًا:
 

 

 

 

Asst Prof: Ahmed Fakak Ahmed AL Hamd   

 

Mobile :+964773066655 

 

                                                                @yahoo.com278ahmadfakakmail: -E   

 التاريخ الموقع النشاط ت
 2014/2017 كركوك تنظيم مواقع الكليات البديلة  1
 2015/2017 برطلة تنظيم مواقع الكليات البديلة  2
 2015/2017 كركوك جامعات الموصل ونينوق وتلعفر والحمدانية كليات االشراف على امتحانات 3
 2015/2017 برطلة الموصل ونينوق وتلعفر والحمدانية جامعة لياتكعلى امتحانات  االشراف 4
 28/12/2016في  3164أر/ نينوق  االربعة عضو لجنة متابعة مباشرات جامعات محافظة نينوق  5
 20/4/2016في  29 تكريت لمجلة الدراسات التاريخية والحضاريةعضو الهيئة االستشارية  6
 14/4/2017في  1400/6 انقرة عضو محكم في اللجنة العلمية واالستشارية لمجلة بحوث إقليمية  7
 2017 -2016 برطلة 2016رئيس لجنة المباشرات لمنتسبي جامعة الموصل  8

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJufzBgdrVAhUKsBQKHQW1DwcQFghBMAM&url=http%3A%2F%2Fresearch.ntu.edu.sg%2Fexpertise%2Facademicprofile%2FPages%2FStaffProfile.aspx%3FST_EMAILID%3DARAVIND%26CategoryDescription%3Denergy&usg=AFQjCNEYym_XkyeiScTnHWKXUZf7wtCA4Q
mailto:ahmadfakak278@yahoo.com

