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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  ازهار عبذ هللا حسي سويي ي:االسن الرباع    

                                                                

Name    :  Azhar abdullah Hassan sameen 

 

 

 بغذادهكاى الىالدة:     

                    

Birth of place   : baghdad 

 

 

                                                              Birth date  : 11/10/1711 حاريخ الىالدة   

 

        PhDدكخىراٍ      :Certification  الشهادة   

                                                          

    Lecturerهذرش   :Academic Titleاللقب العلوي   

            

   First appointment Date  :12/2/2002 حاريخ أول حعييي   

 

 

     بغذادجاهعت  - علىم السياسيتكليت ال هكاى أول حعييي:     

   

   First appointment place: Baghdad UNIVERSITY / COLLEGE OF political sciences 

 

 

 

 Period of service in  higher education :5 عذد سٌىاث الخذهت في الخعلين العالي  

 

 ال حىجذ:Period of service out higher education  عذد سٌىاث الخذهت خارج الخعلين العالي  
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                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        علىم سياسيتاالخخصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   POLITICAL SCIENCES   

 

 سياست دوليتاالخخصاص الذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  INTERNATIONAL POLICY  

 
 
 

  s)C: Education(Certificate                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.الذكخىراٍ  .1

 

 :IRAQCountry                                             العراق الذولت :

 :BAGHDADCity                                                        بغذادالوذيٌت :

 :ALNAHRAINUniversity                                            الٌهريي الجاهعت:

 
 
 :Sc .Mالواجسخير .2

 

 :IRAQCountry                                                                 العراق الذولت :

 :BAGHDADCity                                                                       غذادبالوذيٌت :

 :ALNAHRAINUniversity                                                             الٌهريي الجاهعت:

 
 

 

 :Sc.B  شالبكالىريى. 3  

 

 :IRAQCountry                                                                 العراق الذولت :

 :BAGHDADCity                                                                       بغذادالوذيٌت :

 :ALNAHRAINUniversity                                                             الٌهريي اهعت:الج
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 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IRAQCountry                                                                 العراق الذولت :

 :almahmodiaCity                                                                      قضاء الوحوىديتالوذيٌت :

                                                 لوحوىديت للبٌاثاعذاديت االوذرست:

                 

almahmodia SECONDARY for 

girlsSchool: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

4.        
 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عدهادات أخرى تم الحصول عميكتب هنا أي ش مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
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 University Teaching       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2007 عالقات الدوليةال العموم السياسية االولى تاريخ العالقات الدولية  .1
 2009 القانون  القانون االولى حقوق االنسان  .2
3.                                
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                



 هركس الحاسبت واالًخرًيج                                                                  كركىكجاهعت    

 
 
 Current Scholarly                  خامساً: األنشطة العلمية الحالية   

actives  
 :Published Books and researchesالمنشورة  الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

رقم  العدد شرتاريخ الن
 الصفحة

1.                                      

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
 الواليات المتحدة االمريكية والبرنامج النووي االيراني حسابات ومواقف  .1
 شركة بالك ووتر وخصخصة الوجود العسكري االمريكي في العراق  .2

 )تركيا وحزب العمال الكردستاني( 2003المتغير االمريكي في الخالف التركي الكردي بعد عام   .3

4.        

5.        

6.        
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7.        

8.        

9.        

10.        

 : unpublished Books and researchesالكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 النظام الدولي الراىن وانحراف الشرعية الدولية  .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

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          
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9.                          

10.                          

                                                                       
 
 :Professional and Administrative Servicesيةخدمات اإلدارية والمهن.5

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

 المنصب اإلداري  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :University and community services.خدمة الجامعة والمجتمع5

 لطمبة .:يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب امالحظة
 الخدمات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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8.        

9.        

10.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات جالتعضوية في الم.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


