
                        األستاذ المساعد الدكتور طارق محمدطيب ظاهر القصار

  

 : المعلومات الشخصية

 االسم : طارق محمدطيب ظاهر القصار

 نسية : عراقيالج

 61/9/6991المواليد : 

 المهنة : أستاذ جامعي

 العنوان : جمهورية العراق / جامعة الموصل / كلية العلوم السياسية

      19911896771 رقم الهاتف الجوال :

       dr.alqassar@uomosul.edu.iq  البريد االلكتروني :

 التخصص العام : علوم سياسية

 التخصص الدقيق : عالقات دولية

 61/9/7111تاريخ التعيين : في جامعة الموصل 

 اللقب العلمي : استاذ مساعد

  

  : الشهادات الدراسية

 6997بكالوريوس علوم سياسية / جامعة بغداد -6

 :عنوان الرسالة  8/5/7111ماجستير علوم سياسية / جامعة بغداد في -7

 ))الجزاءات االقتصادية في األمم المتحدة مع دراسة حالة العراق((        

 عنوان األطروحة : 6/8/7119دكتوراه علوم سياسية في -7

))السياسة الخارجية األلمانية تجاه الشرق األوسط بعد انتهاء الحرب الباردة وآفاقها          

 المستقبلية((

  

 : اللغات التي يجيدها

 ية : خريج منحة جامعة سيراكيوز في نيويورك في مجال القيادةاالنكليز
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 : المهام التي تقلدها

 .7165حتى كانون االول  7166* رئيس فرع العالقات الدولية منذ كانون االول 

 .7117-7111* مقرر قسم العلوم السياسية في كلية القانون 

 .7116* تولى منصب مدير اإلدارة في كلية القانون 

 .7117-7111رف على مكتبة بن خلدون في المركز الجامعي الثاني * مش

 .7115* معاون عميد كلية العلوم السياسية 

 .7119* عضو ومقرر اللجنة العلمية في كلية العلوم السياسية 

 .7161و  7119و  7118* عضو اللجنة العلمية في فرع العالقات الدولية لألعوام 

 .7161حتى  7167م* رئيس اللجنة العلمية منذ عا

   .7119* عضو مجلس كلية العلوم السياسية منذ العام 

 .7168* عضو مجلس فرع العالقات الدولية 

 .7171* عضو اللجنة العلمية في فرع العالقات الدولية 

 ولحد االن. 7176* عميد كلية العلوم السياسية وكالة ايار 

  

  : الدورات التي شارك فيها

 .7116  وزارة التخطيط -* دورة القيادات اإلدارية الوسطى 

مركز الحاسبة  –* عدد من دورات الحاسبة االلكترونية على عدد من البرامج 

 جامعة الموصل.  االلكترونية

* دورة منتدى البدائل العربي بالتعاون مع نقابة المحامين األردنيين أعداد الحمالت الدفاعية 

 .7118األردن  -صل على شهادة مدرب ، عمانلحقوق اإلنسان وحا

 .7119* دورة المنظمة العربية لمكافحة الفساد بيروت / آذار / 

التي أقامتها منظمة غرب أسيا األسكوا في مجال التنمية  –* دورة منظمة األمم المتحدة 

 .7161 بالمشاركة وحاصل على شهادة مدرب دولي في مجال التنمية. بيروت / شباط 

رة منظمة األمم المتحدة برنامج االسكوا وحاصل على شهادة مدرب في مجال التنمية * دو

 .7161بالمشاركة بيروت / أيلول 

 .7161بيروت /أيلول   * دورة منتدى البدائل العربي حول بيت الخبرة البرلماني

ية ب* منحة بحثية من جامعة سيراكيوز في نيويورك في مجال تطوير المناهج الدراسية والتر

 .7166وحتى نهاية أيار   7161للمدة من كانون الثاني   السياسية  المدنية والنظريات



  7166دورة في مجال المفاوضات الدولية في معهد واشنطن للتفاوض في شباط 

 7167أيار  دورة في مجال التفاوض من خالل الشبكة العراقية للتفاوض 

 المركز العراقي الدارة النزاع.المفاوضات ومهارات التفاوض مع  * دورات في 

 .7167التعليم الجامعي / مع جامعة شيكاغو / اسطنبول   * ورشة

 * عدد من الدورات في مجال التعايش السلمي وبناء السالم.

 * عدد من الدورات في مجال كتابة التقارير الصحفية.

  

 : المؤتمرات والنشاطات العلمية 

 قضايا العلوم السياسية. في وخارجيامؤتمرا داخليا  51من  أكثر

  

 : المواد التي قام بتدريسها

 * تاريخ العالقات الدولية

 حقوق اإلنسان *

 * المشكالت السياسية في العالم الثالث

 * أفريقيا وأمريكا الالتينية

 * المنظمات الدولية

 * مبادئ علم السياسة

 * مبادئ العالقات الدولية

 الالتينية( وأمريكا وأفريقيا* )مشكالت النظم السياسية في أسيا 

  * قضايا دولية معاصرة

 االستراتيجية* مدخل لدراسة 

  

 : البحوث المنشورة

 *أثر العامل الخارجي في المواطنة منشور في مجلة مركز الدراسات اإلقليمية.

 عة تكريت.منشور في مجلة جام –*الموقف األلماني من الدرع الصاروخي 

 * الموقف األلماني من قضية دارفور.

     * الموقف األلماني من قضية القدس.



 .7115* موقف الرأي العام العراقي من دستور 

* سيناريو الحرب االهلية في العراق الكوابح والدوافع / مركز صالح الدين االيوبي / تكريت 

7115. 

 بعد داعش. * ابرز التحديات االمنية في الموصل مرحلة ما

 سياسة الرئيس باراك اوباما في التقارب مع ايران )الملف العراقي انموذجاً(. *

 .7117* الموقف التركي من القضية الفلسطينية بعد عام 

 * تجنيد االطفال في التنظيمات االرهابية داعش انموذجا.

 ورقة. 11الـ  السياسية تجاوزتأعداد من أوراق العمل وأوراق التوصية  *

  

 : قيد االنجاز

 اوال : الكتب

 العراق انموذجا. -* قياس قوة الدولة في محيطها االقليمي والدولي 

 العراق انموذجا. - الصراع مابعد* السياسة الخارجية لدول 

  

 : الشهادات التقديرية الحاصل عليها

للمشاركة في ورشة بناء القدرات في التنمية المحلية  * شهادتين من منظمة األسكوا

 .7161والتنمية بالمشاركة 

* عدد من الشهادات التقديرية من السيد عميد كلية العلوم السياسية حول المشاركة في 

 أعمال الندوات العلمية للكلية.

 الجامعات.كتاب شكر وتقدير من السادة عمداء الكليات وعدد من رؤساء  78* حصل على 

 من تقديرية* حاصل على درع ديوان الخدمة المدنية في المملكة األردنية الهاشمية وشهادة 

 نفس الديوان.

 .7166الموصل  في المعلمين* حصل على درع نقابة 

 .7168 واالستراتيجية* درع مركز الدراسات الدولية 

 * شهادة من المركز العراقي للتفاوض.

 كاغو عن اعمال ورشة العمل المشتركة.* شهادة من جامعة شي

 * شهادات تقديرية من عدد من مراكز االبحاث العراقية.

 * شهادة من جامعة سيراكيوز في نيويورك مجال القيادة مع درع الجامعة.



  

 : خدمة المجتمع 

 : تناولت قضايادورة في مجال التعليم المستمر  51ساهم في إقامة أكثر من 

 حقوق اإلنسان 

 حمالت الدفاعيةال

 الفساد وسبل مواجهته

 المفاوضات وأساليبها

الفساد في المجتمعات وحقوق  ثرأ* كما ألقى العديد من المحاضرات في دوائر مختلفة حول 

 اإلنسان والتنمية وإدارة المفاوضات.

* عمل ممثالً لمنظمة مدخل العراق الصحي في محافظة نينوى بعد التحرير والمساهمة في 

 االستشارات والتوصيات ، واقامة مشاريع تمكين االقتصادية وبرامج دعم المرأة.تقديم 

شاب موصلي  6811من  أكثر* عمل في مركز نينوى لالستشارات والبحوث والقيام بتدريب 

 في قضايا تدعم االستقرار وبناء السالم.

 .7169* المشرف االعلى على مهرجان القراءة االول 

 ة لمهرجان القراءة الثاني.* عضو اللجنة التحضيري

 * القيام بعدد من المبادرات المجتمعية إلعمار المنازل المتضررة في نينوى. )ايمن الموصل(

 


