
) الحسني ( داود مراد حسین الداودي -:االسم 
١٩٦٥- :التولد 
السكن الجامعي –الدیوانیة - :السكن 

كلیة االداب –جامعة القادسیة / ١٦/١١/١٩٩٢-:تاریخ التعین 
٦/٢/٢٠٠٥١-:تاریخ اعادة التعیین 

-:الشھادات 
.دكتوراه في العلوم السیاسیة -١

١٩٩٧- :سنة الحصول علیھا 
. جامعة بغداد كلیة العلوم السیاسیة -:الجھة المانحة 

.ماجستیر في العلوم السیاسیة -٢
١٩٩٢- :سنة الحصول علیھا 

. جامعة بغداد كلیة العلوم السیاسیة -:الجھة المانحة 

. بكلوریوس سیاسیة جامعة بغداد كلیة القانون والسیاسیة -٣
١٩٨٧- :سنة الحصول علیھا 

- :الدرجة العلمیة 
استاذ مساعد 
٢٠٠٦-:سنة الحصول 

-:المناصب االداریة
٢٠٠٧-٢٠٠٦رئیس القسم العام -١
٢٠٠٨-٢٠٠٧معاون العمید للشؤون اإلداریة -٢
٢٠١١-٢٠٠٨معاون العمید للشؤون العلمیة -٣
رئیس لجنة الترقیات العلمیة ، جامعة الكوفة ، كلیة القانون والعلوم -٤

. السیاسیة 
كلیة القانون  –رئیس وحدة بحوث ودراسات حقوق اإلنسان -٥

-:النشاطات العلمیة 
المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج العراق -١
.١٩٩٩/٢٠٠٥–لیبیا –التدریس في الجامعات العربیة جامعة سبھا -٢
. عضو في الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة -٣
. وم السیاسیة عضو في الجمعیة العراقیة للعل-٤

وتم احتساب مدة الفصل السیاسي ٦/٢/٢٠٠٥لقد تم الفصل من الجامعة ألسباب سیاسیة وأعید الى الخدمة في الجامعة بتاریخ - ١
. ١٤/١٢/٢٠١٠في ٣١٣٣٢بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 



- :المؤلفات العلمیة 
سلطات الرئیس االمریكي بین النص الدستوري والواقع العملي دراسة -أ

.٢٠٠٦سیاسیة دستوریة عمان مركز الكتاب االكادیمي 
السلیمانیة ، . المشاركة السیاسیة وتأثیرھا في السیاسة الخارجیة االمریكیة -ب

. ٢٠١٣منشورات ماركیربت ، 
٢٠١٣السلیمانیة ، منشورات ماركیربت ، سیاسیة ،االنظمة ال-ت

: البحوث 
المشاركة السیاسیة وظاھرة المزاج العام في الوالیات المتحدة مجلة جامعة -١

.بابل 
المؤسسة ( للمشاركة السیاسیة في الوالیات المتحدة البنى الموضوعیة -٢

. ١٩٩٩مجلة جامعة بابل ) الرئاسیة 
. النظام الفدرالي في العراق المفھوم الرؤى المعوقات بحث تحت النشر -٣
السلوك االنتخابي والسیاسة الخارجیة في انتخابات الرئاسة االمریكیة -٤

. ٢٠٠٨مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة ٢٠٠٤
التحدید الجیوستراتیجي للفواعل والعوامل الدولیة الموجھ للنظام الشرق -٥

. ٢٠٠٧جلة جامعة بابل اوسط م
٢٠٠٣التنظیم الدستوري و التشریعي لالحزاب السیاسیة العراقیة بعد عام -٦

.
نظام ( التأطیر الدستوري والتشریعي للمشاركة السیاسیة للمرأة العراقیة -٧

) . الكوتا 
المؤسسة الرئاسیة االمریكیة وادارة االزمة الدولة ، المؤتمر العلمي ، -٨

. ٢٠١١جامعة كربالء ،
حركة الشاي السیاسیة في الوالیات المتحدة االمریكیة بحث مقبول النشر -٩

مجلة بابل للعلوم االنسانیة 
االنظمة االنتخابیة والمشاركة السیاسیة للمراة العراقیة في -١٠

مجلة القادسیة للقانون ٢٠١٠- ٢٠٠٩االنتخابات المحلیة والوطنیة 
٢٠١٥نیسان والعلوم السیاسیة 

الصھیوني في صنع الساسة األمریكیة مجلة كلیة العلوم دور اللوبي -١١
٢٠١٣عام ٤٧جامعة بغداد العدد –السیاسیة 

:االشراف
. ساھم في اإلشراف على عدد من رسائل الماجستیر -١
ساھم في تقویم العدید من البحوث والرسائل العلمیة كخبیر علمي و -٢

.ألغراض الترقیة العلمیة 


