
 

    )داود مراد حسین الداودي  ( الحسنيالدكتور  االسم :   

  

  ٢٩/٨/١٩٦٥    : التولد

  ١٩٩٢/ ١٦/١١ :بالجامعةتاریخ التعیین 

  ٦/٢/٢٠٠٥ تاریخ اعاده التعیین:

  كلیة القانون القادسیة: جامعة مكان العمل

  السكن الجامعي الدیوانیة : السكن:

  dr.dawood50@gmail.comااللكتروني: البرید 

  07801503034 الھاتف:
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  الشھادات:

  السیاسیةاوال: دكتوراه في العلوم 

  ١٩٩٧: الشھادةسنة الحصول على 

 الخارجیة السیاسةوتاثیرھا في  مشاركة السیاسیةال ال   :االطروحةن عنوا

  االمریكیة

  السیاسیة: جامعة بغداد : كلیھ العلوم الجامعة

  :السیاسیةثانیا: ماجستیر  في العلوم 

سلطات الرئیس االمریكي بین النص الدستوري والواقع :  الرسالةعنوان 

  سیاسیھ ودستوریھ) دراسة(  العملي

  :١٩٩٢: الشھادةول على صسنھ الح

  السیاسیة: جامعة بغداد : كلیھ العلوم الجامعة

  السیاسة القانون: كلیھ  بكا لوریوس

  ١٩ ٨٧سنھ التخرج: 

  :  استاذ( بروفیسور)الدرجة العلمیة

  ٢٠١٥سنھ الحصول على اللقب: 

  :المناصب االداریھ

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦اوال: رئیس القسم العام للعام الدراسي 
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧: معاون العمید للشؤن االداریھ ثانیا

  ٢٠١١/ ٢٠٠٧: معاون العمید للشؤن العلمیھ: ثالثا

  ٢٠١٤/٢٠١٩: مدیر وحده بحوث ودراسات حقوق االنسانرابعا

  :العلمیةالنشاطات 

داخل  في العشرات من المؤتمرات الدولیھ والمحلیھ المساھمة:  اوال

  وخارج العراق

  :عضو الجمعیھ العربیھ للعلوم السیاسیھ والعراقیھثانیا

في مناقشھ العشرات من اطاریح الدكتوراه والماجستیر  المساھمھ ثالثا

  في جامعة بغداد ومعھد العلمین  النجف االشرفواالشراف علیھا

: رئاسة لجنھ الترقیات في جامعة الكوفھ كلیھ القانون والعلوم رابعا

  السیاسیھ

  وعضو لجنھ الترقیات المركزیھ جامعة القادسیھ

كر من وزارة التعلیم العالي : حصل على العشرات من كتب الشخامسا

  والبحث العلمي والجامعات العراقیھ وكلیة القانون

  المؤلفات العلمیھ

.  : النظام  السیاسي والدستوري في الوالیات المتحدة األمریكیةاوال:

  ٢٠١٨ القاھره. دار النھضھ العربیھ.
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: االنظمھ السیاسیھ. كتاب منھجي یدرس بكلیھ القانون جامعة ثانیا

  القادسیھ

 االمریكیةالمشاركھ السیاسیھ وتاثیرھا في السیاسھ الخارجیھ : ثالثا

  ٢٠١٣.السلیمانیھ. مطبعة ماركریت. 

:سلطات الرئیس االمریكي بین النص الدستوري والواقع العملي . رابعا

  ٢٠٠٦عمان. دار الكتاب االكادیمي .

  

  

  ھ:البحوث العلمی

وظاھرة المزاج العام في الوالیات المتحده  المشاركھ السیاسیھ اوال:

  ٢٠٠٦االمریكیھ. مجلة جامعھ بابل 

السلوك االنتخابي والسیاسھ الخارجیھ في الوالیات المتحده  ثانیا:

  ٢٠٠٨االمریكیھ . مجلة القادسیھ للقانون والعلوم السیاسیھ 

  النظام الفیدرالي في العراق. المفھوم. الرؤى. المعوقات ثالثا:

  ٢٠٠٣التنظیم الدستورى والتشریعي لالحزاب العراقیھ بعد عام  :رابعا

  ٢٠١٢. المؤتمر الدولي ( شرعیة الحكومات): السلیمانیھ 

:  االنظمھ االنتخابیھ والمشاركھ السیاسیھ للمراه العراقیھفي خامسا

. مجلة القادسیھ للقانون  ٢٠١٠-٢٠٠٩ والمحلیةاالنتخابات الوطنیھ 

  ٢٠١٥ والعلوم السیاسیھ
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حركھ الشاي السیاسیھ في الوالیات المتحده االمریكیھ. بحث  سادسا:

  ٢٠١٥للنشر . مجلھ كلیھ التربیھ . جامعة بابل  مقبول

 المؤتمروادارة االزمھ الدولیھ.  االمریكیةالمؤسسھ الرئاسیھ  سابعا:

  .٢٠١١العلمي . جامعة كربالء .

 المتحدةفي الوالیات  السیاسیةالبني الموضوعیھ للمشاركھ  ثامنا:

  ١٩٩٩.  االنسانياالمریكیھ. مجلھ جامعة بابل . المحور 

: دور اللوبي الصھیوني في صنع السیاسھ االمریكیھ. مجلھ العلوم تاسعا

  ٢٠١٣بغداد.  جامعة السیاسیھ . 

تم الفصل من الجامعة السباب سیاسیھ وتم احتساب الفصل السیاسي  واعید للخدمة مالحظة:  

) ٣١٣٣٢بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ذي العدد(     ٦/٢/٢٠٠٥الجامعیھ بتاریخ  
  ١٤/١٢/٢٠١٠والمؤرخ في 
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