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 السرية الذاتية
 

 عقيل دمحم عبد جاسم البهادلي :االسم 

 1/7/1191ميسان / العراق:  مكان وتأريخ الوالدة

 ميسان/العراق  :العنوان 

 53058000870 : رقم اهلاتف

 Aqeezoozel@gmail.com: ونيالربيد االلكرت

 : واجلهة املاحنة وتاريخ احلصول عليها الشهادات
 8888/8881العلوم السياسية -بغداد –العراق –بكالوريوس  -1

 12/8/8881العلوم السياسية  -بغداد -ماجستير العراق -2

 0/8/1551العلوم السياسية  –بغداد  –العراق –دكتوراه  -3

 : وتاريخ احلصول عليها املرتبة العلمية

 0/8/1558أستاذ مساعد  -

 0/8/1551مدرس  -

 88/85/1555مدرس مساعد  -

 

 قانون عام:  االختصاص العام

 نظم سياسية:  االختصاص الدقيق
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 اللغه التركية -3اللغه اإلنكليزية ، -2اللغه العربية ، -1: اللغات التي جييدها

 تدريسي في كلية القانون: الوظيفة احلالية

 كلية القانون والسياسةعميد  :وتوارخيهااملناصب التي توالها يف الكلية 

  :البحوث املنشورة واملؤلفات 
 تداعيات الملف النووي اإليراني على امن الخليج العربي  -8

-1557اثر المتغيرر اققتصرادي علرى رسرم السياسرة الخارجيرة للعرراق لل تررة مرن  -1

1550 

اقختصاصررات بررين الحكومررة المركاليررة واققرراليم فرري العررراق  سرر  دسررتور  توزيرر  -7

1550 

 رردود التغيررر فرري السياسررة الخارجيررة اليرانيررة بعررد اقت رراق النررووي مرر  م موعررد  -2

 دول الخليج العربي ( 0+8)

 1588-1557في العالقات العراقية الكويتية لل ترة من  دور ال اعل اإليراني  -0

 1550ضمانات الحق في الخصوصية في دستور جمهورية العراق لسنة  -1

 1550قوانين اإلقراليم فري الدسرتور العراقري لسرنة العالقة بين القوانين اقتحادية و -3

 دراسة مقارنة–

ضرروابو وضررمانات ممارسررة الحريررات ال كريررة فرري الدسررتور العراقرري الرردا م لسررنة  -0

1550 

 : املواد التي درسها يف الدراسة االولية
 قانون دولي عام باللغه اإلنكليالية  -1

 اللغة اإلنكليالية  -2

 :العليااملواد التي درسها يف الدراسات 
 قواعد اللغة اقنكليالية  -8

 قانون دستوري باللغة اقنكليالية  -1

 3:عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها للماجستري والدكتوراه
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 بمتدرالتي شارك فيها كمحاضر او )الدورات التطويرية

 دوره ال يدرالية في األردن-1

 النالاعات الدولية في األردن  دوره فض -

 قيوجد:شارك فيها كباحثاملؤمترات التي 


