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 .ليث مزاحم خضير كاظم :اسم التدريسي -
 .1/7/1771 :المواليد -
 .أربيل / فرمان بران :محل السكن -
 .متزوج :الحالة الزوجية -
 67517191170 :الهاتف -
 :الرسمي والشخصيالبريد  -

 alabedwees@yahoo.comالبريد الشخصي:  .1

  dr_alabedwees@uomosul.edu.iq البريد الرسمي: .2
   :الشهادات -

 .1669بكالوريوس علوم سياسية / جامعة بغداد /  .1
 .1611ماجستير فكر سياسي / جامعة تكريت /  .1
 .1611دكتوراه فكر سياسي / جامعة بغداد /  .9

  والدقيق: االختصاص العام -
 .االختصاص العام: علوم سياسية .1
 .االختصاص الدقيق: فكر سياسي .1

 .مدرس مساعد :المرتبة العلمية -
  :المناصب العلمية واالدارية -
 اللجان العلمية واالدارية: -

 .عضو لجنة امتحانية في الموقع البديل في كركوك .1
 .لجنة امتحانية في الموقع البديل في دهوكعضو  .1

 .خمس سنوات :سنوات الخدمة -
 .(1إشراف على طلبة دراسات أولية عدد ) :االشراف على طلبة الدراسات االولية والعليا -
 :ب العلمية المؤلفةتالك -

كتاب )أيديولوجية العنف المسلح في تصورات األصولية االسالمية المعاصرة(، الناشر: دار 
 .1615أكاديميون للنشر والتوزيع، عّمان، 
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 :البحوث العلمية المنشورة -
مجلووة الحاووو  ، مفهوووم االسووتعرال )الاتوول األيووديولوجي( فووي فكوور الخوووارج الم تاووّدمين .1

 .1617، الجزائر-جامعة عّمار ثليجي باألغواط-والعلوم السياسّية
-السياسووية واالداريووةمجلووة البحوووث ، المضووامين الصووولية لمفهوووم الشووعب العضووو   .1

 .1617، الجزائر-جامعة الجلفة
فووي مجتمعووات مووا بعوود النووزال: دراسووة الحووالتين  الوطنّيووة العسووكرية المؤّسسووات إصووال  .9

 .1615البوسنية واللبنانية، المجلة الجزائرية للسياسة العامة، 
 :المؤتمرات والندوات المحلية والدولية -

، كليوووة العلووووم جامعوووة الموصووولسوووتابلية لبنوووام السوووالم فوووي العووورا (، نووودوة )ر يوووة م .1
 .1615السياسية، 

 .1617ندوة )مكافحة الفساد(، كركوك،  .1
 الدورات التدريبية: -

ورشة )الهندسوة النفسوية وانعكاسواتها علوى حيواة االنسوان(، مركوز نينوور لالستشوارات  .1
 . 1615والبحوث، جامعة الموصل، 

 .1615، مركز دراسات السالم، دهوك، النزال( )تاييم عمل ورشة .1
 .1615، مركز دراسات السالم، دهوك، (الوساطة) عمل ورشة .9
 .1615، مركز دراسات السالم، دهوك، (التفاول) عمل ورشة .7

 ،كتاب شكر من رئيس الجامعة، كتاب شكر من عمادة الكلية :ودرول التكريمالشكر كتب  -
 شكر وميداليتين ذهبية وبرونزية من منصة أريد العلمية. كتابي -
 

 


