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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  اهال وهاب عثذ هللا صالحي:االسن الرتاع    

                                                                

Name    : amal wahab abdullah salih 

 

 

 االعظويح -يغذاد هكاى الىالدج:     

                    

Birth of place   : baghdad- adamia 

 

 

                                                              Birth date  : 7/2/1979 ذاريخ الىالدج   

 

        MScهاجسرير       :Certification  الشهادج   

                                                          

    Lecturerهذرس   :Academic Titleالعلوي اللقة   

            

   First appointment Date  :16/1/2006 ذاريخ أول ذعييي   

 

 

     الجاهعح الوسرٌصريح -كليح العلى السياسيح هكاى أول ذعييي:     

   

   First appointment place: university of mustansiriya- college of political sciences 

 

 

 Period of service in  higher education :4 عذد سٌىاخ الخذهح في الرعلين العالي  

 

  ال ذىجذ:Period of service out higher education  عاليعذد سٌىاخ الخذهح خارج الرعلين ال  
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                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        علىم سياسيحاالخرصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   political sciences  

 

 ًظن سياسيحاالخرصاص الذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  political systems  

 
 
 

  ucation(Certificates)C: Ed                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.الذكرىراٍ  .1

 

 :Country                                                      الذولح :

 :City                                                                 الوذيٌح :

 :University                                                     عح:الجاه

 
 
 :Sc .Mالواجسرير .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولح :

 :baghdadCity                                                                      تغذادالوذيٌح :

 :alnahrainUniversity                                                            الٌهرييالجاهعح:

 
 

 

 :c S.B سالثكالىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولح :

 :baghdadCity                                                                      تغذادالوذيٌح :

 :alnahrainUniversity                                                            الٌهرييعح:الجاه
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 High schoolاإلعذاديح . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراقالذولح :

 :baghdadCity                                                                      تغذادالوذيٌح :

                                                      الوذرسح:

                 
     School: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

4.        
 
من جامعة بغداد ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية  ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عم مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
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rsity Teaching Unive       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2005 عمم نفس االداب االولى حقوق االنسان  .1
 2005 عمم نفس االداب الثانية الحرية والديمقراطية  .2
 2010-2006 ---- العموم السياسية االولى مباديء عمم السياسة  .3
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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 Current Scholarly                  خامساً: األنشطة العلمية الحالية   

actives  
 :Published Books and researchesالمنشورة  الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
يكية لعام انتخابات الرئاسة االمر   .1

 85 10 2008       السياسية والدولية 2008

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :Books and researches under review .الكتب أو البحوث تحت النشر2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 دراسة حالة العراق -المجتمع المدني ورىانات التغيير االجتماعي   .1
 شروط االندماج -خصوصية التفاعل  -حسابات التوازن  -عربي العراق والجوار ال  .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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8.        

9.        

10.        

 : unpublished Books and researchesلمنشورةالكتب أو البحوث غير ا.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 ال توجد  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :conference .المؤتمرات4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره  ت
 في المؤتمر

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

                   ال توجد  .1

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          



 الحاسثح واالًررًيد هركز                                                                  كركىكجاهعح    

10.                          

                                                                       
 
 :Professional and Administrative Servicesيةخدمات اإلدارية والمهن.5

,  و مثل:رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوكعمم أثناء األستاذتقمدىا  إدارية:يكتب ىنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 2009 -2006من  -الجامعة المستنصرية  -كمية العموم السياسية  -مقرر قسم الفكر السياسي   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :University and community services.خدمة الجامعة والمجتمع5

 :يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب الطمبة .مالحظة
 الخدمات  ت
 ال توجد  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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9.        

10.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
 ال توجد  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


