
 السيرة الذاتية
 عبدالعزيز مهدي مكي حسن الراوي  االسم :

 ٧٥٩١االنبار  : التولد
 علوم سياسية العام :التخصص 

 عالقات دولية: التخصص الدقيق
 الشهادة الحاصل عليها :

 ٧٥٥١بكالوريوس كلية العلوم السياسية  .٧
 2٢٢٢اإلسرائيلية وافاقها المستقبلية (عام -ة )الرسالة الموسومة العالقات الصينية يماجستير علوم سياس .2
 )2٢٢3- ٧٥١٥األطروحة الدكتوراه )سياسة إيران الخارجية  2٢٢١ة عام يدكتوراه علوم سياس .3

 : السيرة العلمية
  يةا مؤتمرات كلية العلوم اإلسالمشارك في كثير من الندوات والمؤتمرات منه

 االسالمي المسارات والتجارب(المؤتمر العلمي العاشر ) المشروع الحضاري  - أ
)حؤؤؤؤؤؤؤوار االدمؤؤؤؤؤؤؤان والمؤؤؤؤؤؤؤ ا   ركيؤؤؤؤؤؤؤز   ٧٩/3/2٢٧2-٧1المؤؤؤؤؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤؤؤؤؤي الثؤؤؤؤؤؤؤاني عشؤؤؤؤؤؤؤر الموافؤؤؤؤؤؤؤ   - ب

 )للتواف  اإلنساني والتوائم المجتمعي.. الرؤية المستقبلية وآليات المسار
المؤؤؤؤؤؤؤتمر الثالؤؤؤؤؤؤا عشؤؤؤؤؤؤر)الرؤت المعايؤؤؤؤؤؤر  للدراسؤؤؤؤؤؤات اإلسؤؤؤؤؤؤالمية واإلنسؤؤؤؤؤؤانية فؤؤؤؤؤؤي ت ؤؤؤؤؤؤوير التعلؤؤؤؤؤؤيم   - ت

 2٢٧٥/ ٧2/3العالي)الواقع واآلفاق (
 المؤتمرات الخارجية 

المؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤن اللؤؤؤاان للو)ؤؤؤ  السؤؤؤ ن  دلر التعلؤؤؤيم لؤؤؤن الت شؤؤؤ ة ل  ؤؤؤا  الم تمؤؤؤ  ل  ا  ؤؤؤة  -1
بالبحؤؤؤؤؤو الموسؤؤؤؤؤوم   دلر التعلؤؤؤؤؤيم لؤؤؤؤؤن ا ؤؤؤؤؤاعة  8/11/5112-7االر ؤؤؤؤؤاط لالةا ليؤؤؤؤؤة  للمؤؤؤؤؤدة 

 السلم االجتماعن لالعيش المشترك 
)بالبحؤؤؤؤا العلمؤؤؤؤي نعؤؤؤؤزب النصؤؤؤؤر فؤؤؤؤي سؤؤؤؤبي  الرقؤؤؤؤي واالبد ؤؤؤؤار  لكليؤؤؤؤة السؤؤؤؤالم األ ليؤؤؤؤةالمؤؤؤؤؤتمر الثؤؤؤؤاني  -2

 2٢٧2-1- ٧١-٧١( للفتر  من 
 الشهر الثاني 2٢٧٥ -٧2-٧٧المؤتمر العلمي األول لنقابة األكادمميين العراقيين للمد   -3
 ي انعقؤؤؤؤؤؤد ) مرتكؤؤؤؤؤؤزات الدولؤؤؤؤؤؤة المدنيؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي المن ؤؤؤؤؤؤور اإلسؤؤؤؤؤؤالمي ( الؤؤؤؤؤؤ المؤؤؤؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤؤؤؤي األول الموسؤؤؤؤؤؤوم -1

 3/3/2٧٢٥-2في كربالء المقدسة 
 ٧2/٧/2٢٧2المؤتمر العلمي العاشر لكلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية   -٩
.يؤؤؤؤدا ميؤؤؤؤد مؤؤؤؤع النزا ؤؤؤؤة الؤؤؤؤ ي أطلقتؤؤؤؤ   يؤؤؤؤ    المشؤؤؤؤاركة فؤؤؤؤي تنفيؤؤؤؤ  المرحلؤؤؤؤة األولؤؤؤؤم مؤؤؤؤن البرنؤؤؤؤام  الموسؤؤؤؤوم -١

بالتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاون مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع مرنؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤم المتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  النزا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة/دائر  العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤات مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع المن مؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الحكوميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 2٢٧2اإلنمائي/العراق  في ميت الحكمة 



 ال دلات 
 : شارك في كثير من الندوات منها

 2٢٧2هابات ( نداعش الج ور... وال) -٧
 2٢٧١المخدرات وأثر ا علم الفرد والمجتمع (  )-2
  2٢٧2حرية المرأ  مين عدالة اإلسالم وشبهات الغرب() -3
  2٢٧2( ح  المشكالت واتخاذ القرار 1
 2٢٧2( ادار  االعمال والوقت وتسوي  الشركات االقتصادمة ٩
 2٢٧٥ظا ر  اإللحاد... االسباب والنتائ  ( ) -1
  2٢٧٥( انتشار المخدرات في المجتمع .. االسباب والحلول ٩
  2٢٧٥( االتكيت والدملوماسية ومهارات االتصال ١
  2٢٧٥ م في الت وير االداري ( دور القيادات الوس١

 الدلرات لالبرا ج التدريبية 
 في وحد  التعليم المستمر  2٢٧2( ةإدار  األعمال وتسوي  الشركات ويالحية اللغة العربي-٧
 ١،١،2لمد  ثالثة أمام  ٧٧/2٢٧2دور  اإلرشاد النفسي والتوجي  التربوي ( )-2
 2٢٧١للمجالت العلمية(في الجامعة تحقي  مت لبات اكتساب عام  الت ثير ) -3

 طاريحواألاإلشراف علم عدد من الرسائ  
 تقويم الكثير من البحوث العلمية من داخ  الكلية وخارجها 

  االخرت  ي  علم العديد من كت  الشكر من العماد  ومن عدد من الكلياتاح
 مدرس مادتي الحقوق والحريات في الكلية 

 عضو في مجلة الكلية 
 حد  اإلرشاد النفسي والتوجي  التربوي في الكليةمسؤول و 

 شارك في كثير من اللجان االمتحانية
 

 كتب الشكر لالتقدير
  ٧١/٧/2٢٧١كتاب شكر من السيد عميد الكلية متاريخ 

  3/2/2٢٧2كتاب من كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية متاريخ 
  2١/2/2٢٧٥كتاب من نقابة االكادمميين العراقيين متاريخ 

  2٩/1/2٢٧2كتاب من كلية السالم الجامعة متاريخ 
  درس لن قسم الشريعة 

 2٢٢١تاريخ التعيين 



 2٢٧٢استاذ مساعد 
 

 

 

 

 

 


