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 السرية الذاتية
 

 حميد عبل حمد الركابيساجد أ :االسم 
 1/6/1661 –البصرة : مكان وتأريخ الوالدة

 111 -سكن االساتذة  -البصرة :العنوان 

 50851860860:رقم الهاتف

 sajidar2017@gmail.com: البريد االلكتروني

 : والجهة المانحة وتاريخ الحصول عليها الشهادات
 16/11/1555 –كلية العلوم السياسية  –جامعة بغداد  -دكتوراه  -

 85/8/1661 –كلية العلوم السياسية  –جامعة بغداد  –ماجستير  -

  1681/1680 –كلية العلوم السياسية  –جامعة بغداد  –بكالوريوس  -

 
 :وتاريخ الحصول عليها العلمية اتبالمر

 10/1/1550استاذ  -

 15/8/1551استاذ مساعد  -

 8/0/1660مدرس  -

 8/0/1661مدرس مساعد  -

  
  علوم سياسية: االختصاص العام 

  عالقات دولية: االختصاص الدقيق 

 االنكليزية :اللغات التي يجيدها 

 تدريسي :الوظيفة الحالية 

  :وتواريخهاالمناصب التي توالها في الكلية 
 

 المكان تاريخ الحصول عليه المنصب

تموز /  1001ايار  رئيس فرع القانون العام -1

1001 

 كلية القانون والسياسة

معاون العميد للشؤون  -1

 االدارية

 11/10/1002من 

 12/1/1002لغاية 

 كلية القانون والسياسة

لغاية  1/11/1002من  عميد كلية القانون -3

11/10/1001 

 والسياسة كلية القانون
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 :البحوث المنشورة والمؤلفات 
 

 مكان وتاريخ النشر أسم البحث

الشيخ عبد الحميد بن باديس والوعي  -1

 القومي العربي

نيسان  –بيروت  –مجلة المستقبل العربي 

1000 

الواليات المتحدة االمريكية ونزع السالح  -1

 االستراتيجي العراقي

 1000دورية  –مركز دراسات الخليج العربي 

رئيس الجمهورية االسالمية في أيران  -3

1111-1002 

 1002مركز الدراسات االيرانية  –دورية 

حوار حول المشروعية االستثنائية في  -2

 الدستور

شيكاغو في بغداد / مؤتمر لجامعة ديبول 

1002 

 –جامعة الكويت / كلية العلوم االجتماعية  التنمية السياسية وحقوق االنسان -2

 1002مؤتمر علمي دولي 

 1001كندا / منتدى االتحادات الفيدرالية  أنموذج النظام االتحادي المركزي العراقي -2

 خبرة االحتالل االمريكي -1

 

ندوة مركز دراسات البصرة والخليج العربي 

1001 

العالقة بين أقليم كردستان والحكومة  -8

 االتحادية

جامعة  –المؤتمر العلمي الدولي لكلية القانون 

 1010دهوك 

 

المعالجات الدستورية والقانونية لثقافة  -1

 الالعنف في العراق

جامعة كركوك  –المؤتمر الدولي لكلية القانون 

1011 

التعايش السلمي في سيرة النبي االكرم  -10

 (ص ) دمحم 

مؤسسة شهيد المحراب  –جامعة البصرة 

1012 

 1011 البصرةهيئة الحشد الشعبي في  البيئة الحاضنة لالرهاب -11

  

 تاريخ تأليف الكتاب اسم الكتاب
 

دراسة في مبادئ السالم  –موقف االسالم من االرهاب  -1

 والحرب في الشريعة االسالمية

1002 

 

 

 

 

1013 
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  الكتب المؤلفة: 
 

 

 :المواد التي درسها في الدراسة االولية 
 القانون الدستوري – 1
 علم االجرام والعقاب – 1
 تاريخ القانون – 8
 القانون االداري – 1
 النظم السياسية – 0
 القانون الدولي – 6
 المنظمات الدولية  – 0
 

  :في الدراسات العلياالمواد التي درسها 
 القانون الدولي -1

 القانون الدستوري -1
 (كلية القانون 0) :طاريح التي اشرف عليها للماجستيرألعدد الرسائل وا

 ((كلية الفنون الجميلة  1)

 

 : متدربالتي شارك فيها كمحاضر او )الدورات التطويرية

 

االسهام في بعثة جامعة البصرة الى  -1

جامعة / مركز دراسات الشرق االوسط 

 ألمانيا -برلين الحرة 

 شباط 

1002 

 ألمانيا –برلين 

 

المعهد الدولي لقانون / دورة الفيدرالية  -1

جامعة ديبول شيكاغو  –حقوق االنسان 

 بالتعاون مع وزارة الخارجية االيطالية 

 

تشرين 

الثاني 

1002 

 ايطاليا/ سيراكوزا 

 

 –" العراق انموذجا –أدارة الصراع في المجتمع التعددي  -1

 فترة االحتاللين العثماني والبريطاني والعهد الملكي

 1011 حرمة الدماء في العهد العلوي  – 3
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وزارة الخارجية / برنامج الزائر الدولي  -3

 االمريكية

الواليات / خمس واليات  1001آيار 

 المتحدة االمريكية

 

الدورة التدريبية الثالثة حول الفيدرالية  -2

في عمان من قبل منتدى االتحادات 

 كندا/ الفيدرالية 

شباط 

1008 

 االردن/ عمان 

دورة الوسائل االبداعية في تدريس -2

 معهد السالم االمريكي –حقوق االنسان 

 االردن/ عمان  1011آب 

 

 

 :المؤتمرات التي شارك فيها كباحث

 1002شيكاغو في بغداد / مؤتمر لجامعة ديبول  - 1

 1002مؤتمر علمي دولي  –جامعة الكويت / كلية العلوم االجتماعية  - 1

 مؤتمر عمان/  1001كندا / منتدى االتحادات الفيدرالية  - 8

 1001العربي ندوة مركز دراسات البصرة والخليج  - 1

 1010جامعة دهوك  –المؤتمر العلمي الدولي لكلية القانون  - 0

 1011جامعة كركوك  –المؤتمر الدولي لكلية القانون  - 6

 1012مؤسسة شهيد المحراب  –جامعة البصرة  - 0

 1510هيئة الحشد الشعبي في البصرة  –المؤتمر الدولي االول عن االرهاب  – 8

 

 

 

 

 


