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 الجنس: ذكر
 2891محل وتاريخ الوالدة: موصل 

 متزوجالحالة االجتماعية: 
 الجنسية: عراقي      

 .1002 التحصيل الدراسي: بكالوريوس عموم سياسية /جامعة الموصل
 .1008 معهد البحوث والدراسات العربية / القاهرة دبموم عالي

 .1012ير عموم سياسية / جامعة الموصل ماجست
 العنوان الوظيفي: رئيس ابحاث
 المقب العممي: مدرس مساعد

 
 الدورات التدريبية: -
 . 15/5/1005الى  20/5/1005. دورة في الطباعة وتعميم الحاسوب، لممدة من 2
القققققققى  12/8/1002 لممقققققققدة مقققققققن دورة طرائقققققققي التقققققققدريس لمفنيقققققققين الحاديقققققققة وال   قققققققون/ جامعقققققققة الموصقققققققل،. 1
19/8/1002. 
الققى  8/8/1002مققن  لممققدةكميققة اادارة واالقتصققاد/ جامعققة الموصققل،  Excelبرنققام   . دورة فققي اسققتخدامات3
23/8/1002. 
 1009/تمققوز/15. دورة البققاح ين الاققباب ال انيققة/ مركققز الدراسققات ااسققتراتيجية العراقققي/ بيققروت، لمفتققرة مققن 2

 .1009/ايمول/ 15لغاية 
مسقتمر / كميقة العمقوم السياسقية/ جامعقة الموصقل، لممقدة مقن . دورة الصحافة وااع م ال انية / لجنقة التعمقيم ال5
 .20/22/1009لغاية  1/22
. دورة حققققوي االنسقققان واعقققداد الحمققق ت الدفاعيقققة / لجنقققة التعمقققيم المسقققتمر / كميقققة العمقققوم السياسقققية / جامعقققة 2

 .1008نيسان  25 -5الموصل، لممدة من 
 .1008ايار  22 -20السياسية، جامعة الموصل، لممدة من  . دورة االع م ال ال ة لممتقدمين، كمية العموم2
. دورة الفسققاد االداري والمققالي فققي الققدوائر الحكوميققة وسققبل معالجتقق ، كميققة العمققوم السياسققية، جامعققة الموصققل، 9

 .1008تارين ال اني  2تارين االول لغاية  15لممدة من 
، وزارة التخطقيط والتعقاون 1008تاقرين ال قاني  5 -2ن . دورة ادارة االداء وع قتها بخطط االعمال، لمفترة م8

 االنمائي، المركز الوطني ل ستاارات والتطوير االداري، وحدة الموصل. 
 .1020اذار 11 -25. دورة التربية عمى حقوي االنسان، كمية العموم السياسية، جامعة الموصل، لممدة من 20

 



صقق ح والتنميققة، كميققة العمققوم السياسققية، جامعققة الموصققل، . دورة مؤسسققات المجتمققم المققدني ودورهققا فققي اال22
 .1020نيسان  21 -2لممدة من 

كميقة العمقوم السياسقية، جامعقة الموصقل، لممقدة مققن  . دورة الوسقائل الدوليقة والمحميقة لمحقد مقن ظقاهرة الفسققاد،21
 .1020ايار  10 -22
نيسقققان  25 -22االداريقققة/ الموصقققل، لممقققدة مقققن . دورة االسقققاليب الحدي قققة فقققي ادارة المكتقققب، الكميقققة التقنيقققة 23

1020. 
 .1020ايار  8 -1. دورة ادارة المفاوضات، كمية العموم السياسية، جامعة الموصل، لممدة من 22
تارين  22-22. دورة مؤسسات المجتمم المدني ودورها في التنمية بالمااركة، كمية العموم السياسية، لممدة 25

 .1021ال اني 
صققناعات االسققتخراجية فققي العققراي، برعايققة معهققد رصققد العائققدات، كميققة . وراققة عمققل مبققادرة الاققفافية فققي ال22

 .1021تارين االول  11-12العموم السياسية، لممدة 
 .1021اباط  22 -23. دورة االليات القانونية لحماية حقوي االنسان، كمية العموم السياسية، لممدة 22
لتققدريس مققادة حقققوي االنسققان فققي جامعققات العققراي، . دورة تققدريب االسققاتذة الجققامعيين عمققى االليققات الحدي ققة 29

، ولجنققققة المققققرية لمعممققققي العققققراي، ومنظمققققة PAOكميققققة العمققققوم السياسققققية بالتعققققاون مققققم منظمققققة النجققققدة الاققققعبية 
 .1021كانون االول  29 -22، لممدة NPAمساعدات الاعب النرويجي 

 -12ي والبحث العممي، فندي الرايد، بغداد، لممقدة . دورة االرتقاء بموظفي التعميم العالي، وزارة التعميم العال28
 .1023تارين ال اني  15
 
 :لمؤلفات العمميةالبحوث وا -
نوي تركيققا   مناققور فققي الكتققاب السقق -سققوريا -بحققث بعنققوان مميزمققة الميققال بققين دول الجققوار الجغرافققي العققراي. 1

 الصادر عن لجنة البحوث والدراسات السياسية / كمية العموم السياسية جامعة الموصل.
 .1002. بحث بعنوان ممماروع الاري األوسط الكبير والواقم ااقميمي  ، منجز، 1
ممفققي نظريققات الديمقراطيققة ونظققم الحكققم، ممخصققات الهققم مفكققري الديمقراطيققة االوائققل   مقبققول  بحققث بعنققوان. 3

 .1009ر في معهد الدراسات ااستراتيجية العراقي/ بيروت لمنا
. بحققث بعنققوان ممنظريققات المجتمققم المققدني، دراسققة ألهققم يفكققار المققدارس الحدي ققة   منجققز ومقبققول لمناققر فققي 2

 .1009معهد الدراسات ااستراتيجية العراقي/ بيروت 
ماقار  فقي النققدوة نفطقي فقي العقراي انموذجققًا   لممالتقرابط بققين انعقدام االمقن والفسقاد/ القطققاع ا. بحقث بعنقوان 5 

المنعققدة يقوم تحقت عنقوان مالفسقاد وضقرورات االصق ح ،  ية العمقوم السياسقية جامعقة الموصقلالعممية ال ال ة لكم
 .1008ايار  13



   مقققدم الققى نققدوة 3002تحووت السياسةاووخلسيية اسووخلس   ساسووخلتاووةولسيبوو  لس تاوو ل  وو ل. بحققث بعنققوان مم2
، كميققة العمققوم التحققوالت الجذريققة فققي البيئققة الدوليققة وي رهققا فققي المفققاهيم والمسققممات األساسققية لمعمققوم السياسققية م

 .1020اذار  30السياسية، جامعة الموصل، 
   ماار  في المؤتمر العممقي 1003. بحث بعنوان ممتنامي ظاهرة الفساد في العراي بعد االحت ل االمريكي 2

جامعققققة الموصققققل برعايقققة هيئققققة النزاهققققة تحقققت عنققققوان ممنظققققام االدارة الحكوميققققة  \وم السياسقققيةال قققاني لكميققققة العمقققق
 .1022ومكافحة الفساد  ، فندي نينوى الدولي/ الموصل، نيسان 

ر   ماار  في المؤتمر لحماية القانونية والدولية ل ست مارات األجنبية في العراِي ومصا. بحث بعنوان مم9
الحقوي / جامعة الموصل بعنوان التنظيم القانوني ل ست مار في العراي: الواقم واالفاي. العممي الخامس لكمية 

 . ومناور ضمن وقائم المؤتمر.1021ايار  22 -22كمية الحقوي 
. بحقققث بعنقققوان مماحقققت ل داعقققش لمدينقققة الموصقققل وتداعياتققق  عمقققى االمقققن القققوطني العراققققي   مجمقققة قضقققايا 8

 .1029، هرين، جامعة الن55سياسية، العدد 
 ، مجمقة تكريقت  1002تحوالت السياسة الخارجية االمريكية تجال الاري االوسط بعقد عقام بحث بعنوان مم. 20

 .1022، 5لمعموم السياسية، العدد
سياسقققية، ، مجمققة قضققايا   مختققارةدوليققة الهندسققة السياسققية دروس مستخمصققة مققن نمققاذج بحققث بعنققوان مم. 22

 .1012، جامعة النهرين، 25العدد 
، 52، العقققدد   البيئقققة الخارجيققة العراقيققة وتقققس ير الهندسققة السياسققية، مجمقققة دراسققات اقميميققةبحققث بعنققوان مم. 21

 .1011جامعة الموصل، 
. كتقاب بعنققوان ممتققس ير الهندسققة السياسققية فققي السياسققة الخارجيقة دراسققة نمققاذج مختققارة   مناققور فققي المركققز 23

 . 1011ة الدراسات العربية/ سمطنة عمان، االكاديمي لمنار/ االسكندرية ومكتب
 

 العضوية:  -
 .1002عضو مؤسس في لجنة البحوث والدراسات السياسية في كمية العموم السياسية / جامعة الموصل . 2
 .1002عضو الجمعية العراقية لمعموم السياسية / بغداد . 1
 .1023. عضو اتحاد رجال االعمال العراقيين، الموصل 3
 .1022. عضو جمعية م قفي نينوى 2
 .1011راقيين . عضو نقابة االكاديميين الع5
 
 
 



 :1011 -1005لممدة من  في كمية العموم السياسية، اغل الوظائف اادارية اآلتية الوظائف اإلدارية: -
 في كمية العموم السياسية / جامعة الموصل.مساعد رئيس ابحاث  .1
 . وحدة الاؤون العممية والدراسات العميا.1
 . وحدة التخطيط والمعموماتية.3
 الجامعي في الكمية.. مسؤول ااع م 2
 . المكتبة االلكترونية.5
 . نارة يوراي سياسية.2
 التعميم المستمر.مسؤول وحدة . 2
 . مسؤول وحدة التسهيل والتوظيف.9

 
 شهادات الشكر والتقدير -
 من معالي وزير التعميم العالي والبحث العممي.وتقدير اربعة كتب اكر . 2
 س جامعة الموصل.كتب اكر وتقدير من السيد رئي . خمسة1
 كتاب اكر وتقدير من عمادة كمية العموم السياسية / جامعة الموصل.    ونو   مانية. 3
 كتاب اكر وتقدير من رئيس هيئة النزاهة.. 2
 وزير حقوي االنسان.معالي كتاب اكر وتقدير من . 5
 كتاب اكر وتقدير من رئيس مجمس محافظة نينوى.. 2
 نقابة العاممين في قطاع الصحة/ نينوى. كتاب اكر وتقدير من رئيس. 2
 . كتاب اكر وتقدير من عمادة كمية التربية االساسية/ جامعة الموصل.9
 . كتاب اكر وتقدير من عمادة كمية العموم/ جامعة الموصل.8

 
 .الس مالعنوان الدائم: موصل / حي  -
  .008222202225202الهاتف النقال: م -
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Email: fnralabady@yahoo.com.  

           fanar.khalil@uomosul.edu.iq.  
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