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 سالم:  االسم: اًلشخصٌة المعلومات-أوالً 
 . المسعودي حسون فاضل
 – الحسٌنٌة قضاء:  الوالدة وتارٌخ محل

 . 8691 - كربالء

 جامعة -جامعً أستاذ:  الحالً العمل
 كربالء
 . مساعد أستاذ:  العلمً اللقب
  متزوج:  الزوجٌة الحالة

 ً  :اًلكادٌمً التحصٌل-ثانٌا

 من الثانوٌة شهادة على حاصل - 8

(  الدراسً للعام للبنٌن الحسٌنٌة إعدادٌة

8611 - 8611 ) . 

 فً البكالورٌوس شهادة على حاصل - 2

 بغداد جامعة– التأرٌخ قسم من اآلداب

 ( 8661 - 8662(  الدراسً للعام

 آداب ماجستٌر شهادة على حاصل - 1

 كلٌة من والمعاصر الحدٌث التأرٌخ فً
 للعام بغداد جامعة – اآلداب

 (8661 ) 

 فً الدكتوراه شهادة على حاصل - 4

 االداب كلٌة–المعاصر السٌاسً ألتارٌخ
 بحثٌة زمالة مع -بغداد جامعة–

)  Vanderbilt(  فاندربلت لجامعة

 . 2182 لعام األمرٌكٌة

 : الكتب.  8: اًلعلمٌة النتاجات-ثالثاًا

 تهوٌد فً الصهٌونٌة السٌاسة •
 عمان فً صدر الفلسطٌنٌة األراضً

 . 2111 عام

 لنام السٌاسٌة المصطلحا فً الموجز •
 سسة م( مناورا من والحكم الدولة

 بغداد ،) الثقافٌة المعرفة

، 2112 . 

 ،دراسة االٌوعٌة والصٌن كٌسنجر •
 الباردة الحرب فً األمرٌكٌة للدبلوماسٌة
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