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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي محمود عزو حمدو عزو  االسم

 أستاذ مساعد  المرتبة العلمية

 كلية العلوم السياسية / فرع السياسة العامة جامعة الموصل /  جهة العمل

 فكر سياسي الدقيق علوم سياسية العام التخصص

 07510325575 الجوال  العمل هاتف

  mahmoodazzo@gmail.com1982 ريد االلكترونيالب

 dr_mahmoodazzo@uomosul.edu.iq البريد اإللكتروني الرسمي
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 فكر سياسي العراق كلية العلوم السياسية / عة بغدادجام 2012 الدكـتــــوراه

 فكر سياسي العراق / كلية العلوم السياسية جامعة بغداد 2007 الماجســــتيـر

 علوم سياسية العراق / كلية العلوم السياسية جامعة الموصل 2004 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 ةالفترة الزمني جهة العمل الوظيفة

 19/12/2019-24/3/2019 رئاسة جامعة الموصل مسؤول شعبة أمالك الجامعة

 19/5/2020-22/12/2019 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل معاون عميد للشؤون العلمية
 

 

 

 

 

 

 لعضو هيئة التدريس علميةالسرية ال
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 2006الفرات / مركز الفرات / مجلة  ياألمريكالخلفية الدينية للخطاب السياسي  1

 2009 اإلنسانية،/ مجلة جامعة تكريت للعلوم جدلية العالقة بين المواطنة والديمقراطية والتنمية  2

 والسياسةية،تجديد التراث في الفكر السياسي العربي المعاصر / مجلةة جامعةة تكريةت للعلةوم القانونيةة  3

2013 

 2015 السياسية،مي / مجلة جامعة تكريت للعلوم العنف في فكر حزب التحرير اإلسال 4

 2018 الرافدين،المتطلبات واالشكاليات / مجلة آداب  الموصل:التعايش في  5

مجلة جامعة االنبار للعلةوم القانونيةة  العراق،في مواجهة خطاب الكراهية في  وأثرهاالعتدال السياسي  6

 2018والسياسية ،

جامعة الطفيلة التقنية /كلية -األردن  العربية،معي لمواجهة التطرف في المنطقة الحوار والتفاهم المجت 7

 2018اعمال مؤتمر حوار الحضارات الثالث  اآلداب،

 2018 المستنصرية،الجامعة  سياسية،مجلة أبحاث  العراق،خطاب الكراهية وتهديد التعايش في  8

/ مجلةة جامعةة االنبةار للعلةوم 2003 العراق بعدقراطية في الوعي السياسي وإعادة بناء التجربة الديم 9

 2019 والسياسية،القانونية 

 2019 السياسية،أسس التعددية في الفكر السياسي الغربي المعاصر / مجلة جامعة تكريت للعلوم  10

 واإلنسةانية، فةي العةراق / مجلةة جامعةة دهةوك للعلةوم االجتماعيةة لألقليةاتالتوافقية وتعزيز المواطنة  11

2018 

في بناء االستقرار في العراق / المجلة السياسية والدولية الجامعةة  وأثرهخطاب التسامح وقبول االخر  12

 2019 المستنصرية،

جامعةة تكريةت  والحضةارية،التعددية في مواجهة التطرف في العراق / مجلةة الدراسةات التاريخيةة  أثر 13

،2020 

دراسة في اثاره ونتائجه / مجلةة الجمعيةة العراقيةة للعلةوم  الجماعية:ليات اإلبادة خطاب الكراهية وعم 14

 2020 السياسية،

مجموعة  لندن،جبر الضرر الالحق بالمدنيين ومستقبل نينوى / مركز سيسفاير  المعركة:الموصل بعد  15

 2020 الدولية،حقوق األقليات 
 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 الديمقراطية / المرحلة الثانية كلية العلوم السياسية  1

كلية التمريض  –اقسام التاريخ واللغة العربية واالعالم  اآلدابحقوق االنسان والديمقراطية / كلية  2

 المرحلة الثالثة

 حلة الرابعة كلية العلوم السياسية قضايا دولية معاصرة / المر 3

 الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر / كلية العلوم السياسية  4

 الفكر السياسي الغربي المعاصر / كلية العلوم السياسية  5
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 األعمال التطوعيةسادساً:  
 

 2018وعام  2017متطوع في مهرجان القراءة األول والثاني في الموصل في عام  1

 2019وع في حملة لن نسكت في عام متط 2

 متطوع في اعمال عدد من المنظمات منها جمعية التحرير ومؤسسة االيثار اإلنسانية  3

 متطوع في برنامج منع التسرب المدرسي بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني في العراق  4

 
 ارك فيهشا التيالمؤتمرات العلمية ا: بعً سا

 التاريخ اسم المؤتمر ت

 2018نيسان  مؤتمر اعتبار محافظة نينوى منكوبة / كلية الحقوق / جامعة الموصل  1

 2018تشرين األول  / جامعة الطفيلة التقنية األردن  اآلدابالثالث / كلية الدولي مؤتمر حوار الحضارات  2

 2018تشرين األول  في النتاج االتصالي / كلية االعالم / جامعة بغداد  الدولي االخرتمر المؤ 3

مؤتمر توحيد الخطاب الديني والسياسي والتربوي / كلية العلوم السياسية /  4

 الجامعة المستنصرية 

  2018ثانيالكانون 

المؤتمر الدولي االعتدال في الخطاب الديني والسياسي واثره في التنمية  5

 تمعية / جامعة االنبار المج

 2018تشرين األول 

/  2003المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واشكاليات الواقع العراقي بعد عام  6

 / جامعة بغداد  اآلدابكلية 

 2018كانون األول 

 ألباءمؤتمر المصير القانوني لنساء عوائل اإلرهابيين واألطفال المولودين  7

 لعام لمجلس الوزراء / بغداد منتمين لداعش / األمانة ا

 2019كانون الثاني / 

المؤتمر الدولي لمكافحة اعالم داعش وفكره / مستشارية االمن الوطني  8

 / بغدادالعراقي / رئاسة الوزراء 

 2019شباط 

 2019أيار  مكافحة عمالة األطفال والتسرب من المدارس / جامعة الموصل  9

ني عن ظاهرة التطرف / كلية العلوم اإلسالمية / المؤتمر الدولي الفكري الثا 10

 جامعة الموصل 

 2019حزيران 

في مواجهة الفكر المتطرف /  وأثرهالمؤتمر الدولي الثامن البحث العلمي  11

 مركز صالح الدين االيوبي للدراسات التاريخية والحضارية / جامعة تكريت 

 2019تشرين الثاني 

 
أعضاء هيئة التدريساً: دورات تنمية قدرات ثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

 2008كانون الثاني  دورة طرائق التدريس / جامعة الموصل  1

 2008حزيران –أيار  دورة منهجيات البحث العلمي / معهد دراسات عراقية / بيروت  2

برنامج المدافعين عن حقوق االنسان / المفوضية العليا لحقوق  3

 االنسان 

 2019ط شبا      
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قام باإلشراف عليها التيواالطاريح  رسائلال اً:تاسع   

تاريخ  عنوان الرسالة اسم الباحث ت

 التسجيل

دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في صنع السياسات العامة  صالح عفدو علي  1

 في الواليات المتحدة 

2019 

 
اً:عاشر  قام بمناقشتها التي واالطاريح الرسائل  

 

 

 

: الشكر والتقديرأحد عشر  

 

 

 

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث ت

مازن خالد عبد  1

 الحميد

ومتغيرات الواقع  التأصيلالمصالحة المجتمعية بين 

الوطني العراقي / دراسة في الفكر اإلسالمي 

 دكتوراه()

7/9/2020 

اتجاهات الخطاب اإلسالمي المعاصر دراسة وصفية  مدفتحي محمود مح 2

 نقدية )دكتوراه(

29/9/2020 

المنهج النبوي في تقويم الصفات السلبية دراسة  احمد فارس القزاز 3

 دكتوراه(دعوية )

27/9/2020 

موضوع الشكر والتقديرعنوان  الجهة المانحة  ت  رقم وتاريخ الكتاب 

 3/10/2018في 9/8/1480 شكر وتقدير كلية العلوم السياسية 1

 31/12/2018في 9/10/26973 (شكر وتقدير )اللجان االمتحانية رئيس جامعة الموصل 2

دير )التبرع في مشروع شكر وتق كلية العلوم السياسية 3

 (مبادرة خير
 25/2/2019في 9/8/345

 30/1/2019في  9/8/230 ()اللجان االمتحانيةشكر وتقدير  كلية العلوم السياسية 4

 4/5/2019في 742 (مشاركة في ورشة عمل)وتقدير شكر  العلمين للدراسات العليا معهد 5

 10/6/2019في 9/10/12496 (مشاركة في مؤتمرشكر وتقدير ) رئيس جامعة الموصل 6

 1/8/2019في 9/10/16574 شكر وتقدير )عمل ضمن فريق بحثي( رئيس جامعة الموصل 7

 12/5/2019في  18/8/2210 شكر وعرفان اآلدابكلية  8
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  : عضوية المنظمات والمراكز واللجاناثنا عشر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضو لجنة متابعة وتوزيع أراضي التدريسيين في جامعة الموصل  1

 واالكشاك( )النواديعضو لجنة العقارات المركزية في جامعة الموصل  2

 عضو لجنة االسكان الجامعي  3

 في الجانب األيمن في الموصل  عضو لجنة اختيار موقع كلية الطب 4

 عضو اللجنة العلمية في فرع السياسة العامة  5

 عضو اللجنة العلمية في مؤتمر مكافحة عمالة األطفال ومنع التسرب المدرسي 6

 فرع نينوى  األكاديميينعضو نقابة  7

 عضو الهيئة اإلدارية لفرع الجمعية العراقية للعلوم السياسية في نينوى  8

 كلية العلوم السياسية جامعة الموصل  االستالل فيعضو لجنة  9


