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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي وليد سالم محمد أحمد الزبيدي االسم

 أستاذ مساعد المرتبة العلمية

 فرع السياسة العامة/  كلية العلوم السياسيةجامعة الموصل /  جهة العمل

 النظم السياسية الدقيق  العلوم السياسية العام التخصص
 924 924 07705 الجوال  العمل هاتف

  waleedsalim@gmail.com2020 البريد االلكتروني

 Dr_waleedsalim@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

اهالدكـتــــور  / النظم السياسية العلوم السياسية العراق / كلية العلوم السياسيةجامعة بغداد  2102 

رالماجســــتيـ  / النظم السياسية العلوم السياسية العراق / كلية العلوم السياسية جامعة بغداد 2112 

 علوم سياسية العراق / كلية القانون والسياسة جامعة الموصل 0991 البكالوريـوس
 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2119 -2112 كلية العلوم السياسية مقرر فرع السياسة العامة

 2121 – 2102 كلية العلوم السياسية فرع السياسة العامةرئيس 

 01/2/2109 كلية العلوم السياسية وكيل معاون العميد للشؤون العلمية
 

 

 لعضو هيئة التدريس علميةالسيرة ال  
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 لبحوث واألنشطة الـعـلـمـيـةا رابـعـاً:
 

 النظام السياسي والمجتمع المدني العربي: العراق أنموذجا   0

 إشكالية حقوق اإلنسان في النظم السياسية العربية وأثرها في التنمية 2

 مالمح النظام السياسي في فكر أبن خلدون  2

 الحرب وحماية المدنيين في النظام اإلسالمي 4

 ة بين الفرد والسلطة في أنظمة الحكم العربية وأثرها في التعددية السياسيةإشكالية العالق 5

 المعارضة السياسية في التحليل السياسي الرسمي العربي 6

 تحديات التجربة البرلمانية في الكويت 2

 النظام الفردي )األوتوقراطي(: دراسة نظرية للسلطة المطلقة 1

 مدخل لبناء الدولة العراقية الحديثة :الهويةتعايش الثقافات وتكوين    9

 الثقافة السياسية وأهميتها في مأسسة السلطة وبناء الدولة العراقية: الرؤية واآلليات  01

 النظم السياسية العربية: إشكاليات السياسات والحكم: مدخل لتفسير الربيع العربي  00

 اقجدل الدولة االندماجية والدولة االقصائية في العر   02

 الثقافات والهوية الوطنية في المجتمعات الخارجة من الحرب: الموصل إنموذجا  تعايش   02

 سياسات إدارة التنوع في العراق: إشكالية المنهج وسلبيات التطبيقبناء الدولة و   04

 آليات بناء الدولة االجتماعية في العراق  05

 العربية المنطقة في بالتنوع االعتراف ومواقيت االندماج إشكالية 06

 السياسي وسياسات إدارة التنوع في مصر: االخوان المسلمين إنموذجا  النظام  02

 بعد الصراع النخبة السياسية وآليات بناء السالم في مجتمعات ما 01

 الدولة األمة وجدل االندماج والتوحيد في المنطقة العربية 09

:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

 2104، بيروت سياسية للحركة اإلسالمية في النظم السياسية العربية المعاصرةالمشاركة ال 0
 2104، عمان األمة: دراسة حالة العراق –مأسسة السلطة وبناء الدولة  2
 2106النظم السياسية العربية: إشكاليات السياسات والحكم، عمان  2
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 2102بغداد  سبل تعزيز التعايش والثقافة الوطنية في العراق)مشترك(، 4
 2121/ كتاب منهجي، بغداد علم االجتماع السياسي 5

 
 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

النظام البرلماني: دراسة مقارنة بين النظام البرلماني البريطاني والنظام  الماجستير/الدراسات العليا 0
 يين العراق 2115و 0925البرلماني العراقي بموجب دستوري 

 الفرد وشرعية السلطة  2

 العراقي 2115االتحاد الفيدرالي: دراسة مقارنة بين الدستور البلجيكي ودستور   2

 الدولة في النظرية الدستورية المعاصرة 4

 االمة وجدل التوحيد واالنقسام في خطاب الهوية المعاصر –الدولة  5

 ية االمام االعظم/كلدكتوراه: الفكر السياسيالالدراسات العليا/ 6

 الدراسات األولية: الفكر السياسي األوربي الحديث 2

 علم االجتماع السياسي  1

 الفكر السياسي العربي اإلسالمي 9

 نظم الحكم العربية 01

 النظم السياسية والدستورية المقارنة 00
  

 األعمال التطوعيةسادساً: 
 

 التكافل االجتماعي 0

 الندماج االجتماعي بعد تحرير الموصل مع منظمة تنمية البلدت في االقاء محاضرا 2

النفسي والمجتمعي لمجتمع مدينة الموصل بعد  التأهيلإعادة  االسهام مع منظمة تنمية البلد في برنامج 2
 عمليات التحرير

 االسهام في تأهيل الكلية بعد تحرير مدينة الموصل 4

 االسهام في تأثيث الكلية 5

 في توفير المناهج الدراسية لطلبة الكلية بعد التحريراالسهام  6
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 اشارك فيه التيالعلمية والندوات المؤتمرات ا: بعً سا

 التاريخ اسم المؤتمر ت

  2102مؤتمر المتغيرات االقليمية في المنطقة العربية واألدوار الدولية الجديدة عام  0

  2102مؤتمر سبل تعزيز التعايش والثقافة الوطنية في العراق  2

  2119مؤتمر الفساد وضرورات االصالح  2

  2119مؤتمر حصانة السكان المدنيين إثر النزاعات المسلحة  4

  2102مؤتمر الدولة في العراق بين جدلية البناء والتفكيك  5

  21102مؤتمر السياسات العامة والحكومات المحلية  6

  2101مؤتمر مستقبل نينوى في ظل النكبة وأفاق النهوض  2

  2101مؤتمر رؤية مستقبلية لبناء السالم في العراق  1

  2101مؤتمر القيادة الرشيدة واإلصالح االقتصادي  9

  إشكاليات التعايش واالندماج في الموصل بعد التحرير  01
 

التدريساً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة ثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

  دورة صالحية تدريس 0

  دورة حاسوب 2

 2104 دورة تجويد التعليم العالي 2

 2109 دورة تدريب المدافعين عن حقوق االنسان 4

 2101 ورشة عمل حول االمن اإلنساني في العراق 5

 2101 دورة سالمة اللغة العربية 6

 2101 تحاناتورشة عمل نظام االم 2

 2101 ورشة عمل الترقيات العلمية 1
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قام باإلشراف عليها التيواالطاريح  رسائلال اً:تاسع   

لتاريخ التسجي عنوان الرسالة اسم الباحث ت  

  تعايش الثقافات وتكوين الهوية الوطنية في المجتمعات المتعددة زينب عادل مرعي 0

  نموذجا  ايولوجيا: الليبرالية الجديدة أطروحة نهاية األيد همضر نجم عبدالل 2
 

اً:عاشر  قام بمناقشتها التي واالطاريح الرسائل  

 عنوان الرسالة اسم الباحث ت

 2106مستقبل المؤسسة العسكرية في تركيا بعد محاولة انقالب تموز  احمد مجيد 0

 العنف وأثره في التنمية السياسية دراسة حالة العراق غزوان احمد حسين 2

 التنمية المستدامة وأداء النظام السياسي: االمارات نموذجا ظاهر عبدالله علوان 2

 العراقي 2115توزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية وسلطات األقاليم بموجب دستور  عبد الرزاق عواد محمد 4

 0991تطور الحياة الحزبية في لبنان بعد عام  هديل نواف احمد 5

المؤسسةةةات الحكوميةةةة وغيةةةر الحكوميةةةة فةةةي تعزيةةةز حقةةةوق  )أطروحةةةة دكتةةةوراه( دور نىهدى محمد مث 6
 2112االنسان في العراق بعد عام 

 2112المواطنة والتحول الديمقراطي في العراق بعد  عمر عثمان ابراهيم 2

 يقيا)أطروحة دكتوراه( أثر التفاعالت االثنية في بناء النظام السياسي في افر  علي حسسين ياسين 1

 )أطروحة دكتوراه( التعددية السياسية وأزمة الديمقراطية في الديمقراطيات المتقدمة محمد صابر كريم 9

 )أطروحة دكتوراه( تقويم أداء برلمان كردستان العراق ايوب محمد طيب 01

 دور منظمات المجتمع المدني ببناء السالم في العراق سمية دهام كاظم 00
 النخبة السياسية في المجتمعات التعددية ودورها في السلم االهليروحة دكتوراه( )أط فاروق عبدول 02
 ق انموذجراعلى اداء النظام السياسي: الع وأثرهاالثقافة السياسية  أسامة فازع 02
 )أطروحة دكتوراه( عماد مولود 04

 
 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 
 
 

 
 أحد عشر: الشكر والتقدير

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتقديرموضوع الشكر واعنوان  الجهة المانحة  ت  

 المشاركة في مؤتمر الحكم الرشيد واإلصالح االقتصادي  والبحث العلمي وزارة التعليم العالي 0

 / الترقيات غزارة العطاء العلمي  رئيس جامعة الموصل 2

 إعادة الممتلكات العامة لجامعة الموصل بعد االحتالل االمريكي رئيس جامعة الموصل 2

 اللجان االمتحانيةاعمال  رئيس جامعة الموصل 4

 كتاب شكر 01أكثر من  عميد الكلية  5

 المشاركة في برنامج تدريب المدافعين عن حقوق االنسان رئيس مفوضية حقوق االنسان 6

 التعليم االلكتروني خالل جائحة كورونا السيد الوزير 2
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مات والمراكز واللجان: عضوية المنظاثنا عشر     
 

 

 

 ثالثة عشر: معلومات أخرى
 

 

 

 

 

 

 

 ناآل ولحد 2112جامعة الموصل منذ  –السياسية  اسة العامة في كلية العلوميعضو مجلس فرع الس 0

 نولحد اآل 2112م السياسية منذ عام عضو اللجنة العلمية لفرع السياسة العامة في كلية العلو  2

 نولحد اآل 2102لعلوم السياسية منذ عضو اللجنة العلمية للدراسات العليا في كلية ا  2

 نولحد اآل 2102م السياسية منذ عام ة العلو عضو هيئة تدريس الدراسات العليا في كلي  4

 نولحد اآل 2112/ جامعة الموصل منذ عضو اللجان االمتحانية في كلية العلوم السياسية 5

 عضو لجنة الخبراء الوزارية في تخصص العلوم السياسية 6

 فرع نينوى  رئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية / 2

 تقويم عديد الرسائل واالطاريح الجامعية 0

 تقويم عديد البحوث العلمية ألغراض الترقيات العلمية 2

 مقوم علمي معتمد لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2


