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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي د. بان غانم احمد الصائغ االسم

 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 فرع السياسة العامة / كلية العلوم السياسية / الموصلجامعة  جهة العمل

 تاريخ حديث الدقيق تاريخ العام التخصص

 0770185300 0 الجوال  العمل هاتف

 ban.ghanem.11@gmail.com البريد االلكتروني

 dr_banghanem@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني الرسمي
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 تاريخ العراق اآلدابجامعة الموصل / كلية  2001 الدكـتــــوراه

 تاريخ العراق اآلدابجامعة الموصل / كلية  1997 الماجســــتيـر

 تاريخ العراق اآلدابجامعة الموصل / كلية  1988 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2002 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل مقرر فرع العالقات الدولية

 الموصلكلية العلوم السياسية / جامعة  رئيس فرع العالقات الدولية
لغاية  26/5/2003

30/6/2005 

 8/12/2011 – 8/12/2005 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل رئيس فرع العالقات الدولية

 لعضو هيئة التدريس العلميةسرية ال
 

 

mailto:ban.ghanem.11@gmail.com


العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل لالبدي منسقة كلية العلوم السياسية في الموقع
بموجب االمر الجامعي المرقم بـ 

 30/4/2015في  4648

 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل كلية العلوم السياسية و. عميد
بموجب االمر الجامعي المرقم بـ 

  3/4/2016في  853ر/9

 2019 – 2016 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل م. العميد للشؤون العلمية

 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل العلوم السياسية وكيل عميد كلية
االمر الجامعي الصادر  بموجب

 2018/  9/ 17في 
 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

  البريطاني على االسواق العثمانية  –التنافس االلماني  1

 التغلغل االلماني الفرنسي في الدولة العثمانية 2

 1914-1871االلمانية  -العالقات العسكرية العثمانية  3

 دور الحركات القومية في انهيار الدولة العثمانية الوطن العربي نموذجاً   4

 1914-1872التنافس الدولي في جنوب البحر االحمر  5

 الهيمنة والدور التاريخي للدولة المهيمنة 6

 التاريخي لحركة التبشير التأصيل 7

 1929-1862التغيرات االقتصادية في منطقة الخليج العربي  8

 وضع الجاليات المسلمة في المجتمعات االوربية ) الغربية( 9

 االحتالل االثيوبي االمريكي للصومال 10

 الحرب االهلية في الصومال وجهود المصالحة الوطنية 11

 1914-1839النصارى واليهود في الدولة العثمانية  تجاهسياسة بريطانيا  12

-1976الدولة العثمانية خالل حكم السلطان عبد الحميد الثاني )موقف الغرب من المسالة االرمنية في  13

1909) 

 سلطان زيد رافع م.م. الموقف الروسي من االزمة الروسية / مشترك مع 14

  والسياسي للحركات االسالمية الحديثة في الوطن العربي الفكريالدور  15

  ظاهرة االستبداد في انظمة الحكم العربية  16

ً النخب العفساد  17   ربية النخبة السياسية أنموذجا

 الواليات المتحدة االمريكية والتحول الديمقراطي في الدول العربية 18

  فساد المؤسسة االعالمية العربية وسبل اصالحها  19

  قراءة في ابرز المواقف الدولية واالقليمية تجاه ثورات التغيير العربية / مشترك مع داليا عادل  20

 انموذجا /( 2017-2010) دور مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي في مكافحة الفساد مصر 21

 زكي مشترك مع د. زياد سمير

 سط لدراسة االزمات والسياساتاالقليات ودورها في بناء الدولة الوطنية في مجلة مركز الشرق االو  22
23 

 مشترك مع غفران يونس  2019 – 2004دور الفواعل الدولية في بناء السالم في بورندي 
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:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

1 
 د. رواء زكي الية تفعيل دور المرأة في المجتمع / مشترك

2 
 مع د. رواء زكي استغالل تنوع التركيب االثني للدول االسالمية في اثارة الحركات القومية/مشترك

3 
 أ . فائز صالح محمود و د. احمد فكاك الفكر السياسي بين اإلسالم والغرب ) النظرية والتطبيق( / مشترك

4 
 النظم السياسية العربية المعاصرة / مشترك  مع د. حافظ علوان

 

 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 تدريس مادة تاريخ العالقات الدولية  1

 تدريس مادة التطورات السياسية في العراق المعاصر  2

 تدريس مادة مشكالت سياسية في دول العالم الثالث  3

 تدريس مادة السياسة العامة والحكومات المحلية 4

 تدريس مادة االحزاب السياسية 5

 تدريس مادة القضية الفلسطينية 6

 وإيرانتدريس مادة النظام السياسي في تركيا  7

 تدريس مادة النظم السياسية العربية في الدراسات االولية والعليا  8

 تدريس مادة النظم السياسية المقارنة في الدراسات االولية والعليا 9

 تدريس مادة االتحاد االوربي في الدراسات العليا 10

 عليا / دراسات اآلدابتدريس مادة دويالت اسالمية / كلية  11

 السلم االهلي / دراسات علياتدريس مادة  12

 / قسم االجتماع / دبلوم اآلدابتدريس مادة ادارة التنوع في المجتمعات المنقسمة / كلية  13

 تدريس مادة اث مؤسسات المجتمع المدني في المجتمعات المنقسمة / دراسات العليا 14

 
 

 اشارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادساً: 

 التاريخ اسم المؤتمر ت

 2002  المؤتمر السنوي السابع / مركز الدراسات الدولية  1

 2005  مؤتمر كلية العلوم االسالمية االول  2

 2006 مؤتمر كلية التربية االساسية  3

 2007 اإلسكندريةمؤتمر البرلمانات في جامعة  4



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 2007 االوضاع في اسيا وافريقيا في تركيا مؤتمر 5

 2008 ندوة كلية العلوم السياسية االولى المواطنة والديمقراطية  6

 28/5/2009-27 العالقات العراق ودول الجوار   لمستقب مركز الدراسات االقليمية ، مؤتمر 7

 2009/ 5/10 ندوة كلية العلوم السياسية الثالثة / الفساد واالصالح  8

 30/3/2010 ندوة كلية العلوم السياسية الرابعة / التحوالت الجذرية  9

 27/4/2011-26 نظام االدارة الحكومية ومكافحة الفساد  مؤتمر كلية العلوم السياسية الثاني / 10

 17/5/2011 / كلية العلوم السياسية الندوة الطالبية االولى  11

 22/11/2011 فرع العالقات الدولية  ندوة كلية العلوم السياسية السادسة / 12

 15/2/2012 ندوة مركز الدراسات االقليمية  13

 2012 ندوة السياسة العامة    يرئيس جلسة فبصفة المشاركة  14

 26/9/2013 مؤتمر كلية العلوم السياسية  15

 29/12/2013-27 المؤتمر الدولي الثاني في جامعة اريس االمريكية  16

 23/5/2016 )مفهوم االستالل في البحث العلمي (ندوة  17

  2017/  4/ 18 زاخو الدولي    مؤتمر 18

 2017/اب/15 (ضارية في اعادة بناء مجتمع نينوىالتحديات االجتماعية والح)اآلداب ندوة  19

 2017/  12/ 15 / بيروت  نالفلسطينييالدولي حول العنف ضد المعتقلين  المؤتمر 20

جامعة  21 ية اآلداب  فاق النهوي / كل بة وا ظل النك بل نينوى في  ندوة مستتتتتتتق

  الموصل 

15/2 /2018 

 2018حزيران  11 المؤتمر الختامي لمشروع بناء السالم في العراق 22

االجتماعية والنفسية للمجتمع الموصلي لما بعد  )المشكالت اآلدابندوة كلية  23

 والمعالجات(الواقع  –داعش 

 2019الثاني كانون 

اعمال المؤتمر الدولي االول تحت شعار العلوم االساسية والصرفة رؤية نحو  24

 التربية والتعليم المعاصر 

11-12/2 /2019 

حول حوكمة الستتتلطة كمؤشتتتر لقياء االداء  13ندوة كلية العلوم الستتتياستتتية  25

 الحكومي  

13/3/2019 

تنمية مستتدامة للمياه في العراق في  ق)نحو تحقيندوة كلية العلوم الستياستية  26

 والدولية(ظل التحديات االقليمية 

 2019نيسان  8

ضتترورة ملحة للشتتعوب من اجل  )الستتالمعين الشتترق االوستتط الدولي  مؤتمر 27

 ( أفضلحياة 

 2019نيسان  13

الدولي لكلية العلوم الستتتتتتياستتتتتتية )اشتتتتتتكالية التعايش واالندماج في  المؤتمر 28

  لتحرير(االموصل بعد 

نيسان  22-23

2019 

امعة ج اآلدابالدولي البحث العلمي والدراسات البينية المقام في كلية  المؤتمر 29

 القاهرة  

31/3-1/4/2019 
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اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

 2016نيسان  ورشة عمل حول السالم  1

 2016كانون االول  ورشة عمل حول السالم  2

 23-20فتتتتتتتتتتتتتتتتترةلتتتتتتتتلتتتتتتتت ورشة عمل حول السالم  3

 2017شباط

 17/12/2017  عقد جلسة حوارية عن يوم النصر على داعش . 4

 2018كانون الثاني   دورة عن السالم  5

 2018اذار  دورة عن الوساطة  6

 2018نيسان   دورة المصالحة  7

 مجاميع  وفق عدة 2018  تطبيق دورات السالم والمصالحة والوساطة على طلبة جامعة الموصل  8

 2018 // شباط8-6 ورشة عمل إلصدار دليل مصطلحات السالم في بيروت  9

 2018ايار  مصر مرات والندوات وورش العمل/دورة تخطيط وادارة الفعاليات والمؤت 10

 2018تموز/  دورة لإلتكيت والبرتوكول والمراسيم  في تركيا  11

 2018تشرين االول  6 ورشة حول مكافحة التحرش ومكافحة التمييز  14

  2018 3/10-1من  ورشة عمل التي اقامتها جمعية االمل العراقية في اربيل  15

 2018 (موصليتمكين المرأة في المجتمع الالدورة التدريبية ) 16

تموند االلمانية ورالقاء محاضتتتتتترات في الورشتتتتتتتة التي اقامتها جامعة د 17

 بالتعاون مع جامعة الموصل والتي اقيمت في جامعة دهوك 

 2018كانون االول 

 2018/ 12/ 23-17 الدورة التدريبية التي اقامتها جمعية االمل العراقية في اربيل حول السالم  18

 28/1/2019-26 لبرنامج المدافعين عن حقوق االنسان.الدورة التدريبية المتخصصة  19

 14/3/2019 / جامعة الموصل ورشة نظام المقررات في كلية العلوم 20

 

 

 

قام باإلشراف عليها التيواالطاريح  رسائلال اً:تاسع   

 عنوان الرسالة اسم الباحث ت

 2001ايلول 11االمريكية بعد احداث  –العالقات الصينية   زيدان رشا سهيل 1

 على الواقع السياسي )دراسة حالة مصر( وأثرهالتغيير السياسي  شيت داليا عادل 2

 2014-2003على التنمية السياسية دراسة حالة العراق  وأثرهالعنف  غزوان احمد حسين 3

غتتتتفتتتتران يتتتتونتتتتس  4

 حسين

بين الفواعل الرستتتتتتمية الدولية والنظم  المتأزمةبناء الستتتتتتالم في المجتمعات 

 حالة بورندي(  )دراسةالسياسية 
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اً:عاشر  قام بمناقشتها التي واالطاريح الرسائل  

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث ت

   مشعان 1

   هدى هادي 2

  2/3/2016  1865-1861الموقف الدولي من الحرب االهلية االمريكية  هوازن طارق يوسف 3

احمد عيستتتى  شتتتوكت 4

 إبراهيم

 5/6/2016 عادل البكري دراسة تاريخية   

ستتتتتتردار رمضتتتتتتتتتان  5

 ياسين المروزي

لدراستتتتتتتات في الواليات المتحدة االمريكية  مراكز البحوث وا

 مؤسسة راند نموذجا

6/10/2016 

احمتتتد حجي ابراهيم  6

 الريكاني

ىفي تركيا دراستتة في دور المؤستتستتة 1980ايلول 12انقالب 

 كرية في السياسة التركيةالعس

15/3/2017 

 19/3/2017 االسباب والنتائج 2003ظاهرة التهجير في العراق بعد عام  هوازن خضر محمود 7

 الشراكة االورمتوسطية الدوافع واالبعاد االقليمية والدولية ثامر حميد عبد هللا  8

 

4/5/2019 
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: الشكر والتقديرأحد عشر  

 الجهة المانحة ت
موضوع عنوان 

 الشكر والتقدير
 رقم وتاريخ الكتاب

 2003/ 22/7في  307 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 1

 4/3/2004في  105 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 2

 17/7/2004في9/10/5043 شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 3

 22/7/2004في9/8/452 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 4

 5/4/2005في 9/8/184 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 5

 27/6/2005في9/8/526 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 6

 6/9/2005في9/1/722 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 7

 15/1/2005في 9/8/24 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 8

 24/10/2005في9/8/875 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 9

 13/2/2006في9/8/103 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 10

 21/6/2006في9/3/745 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 11

 3/10/2007في1224 شكر وعرفان رابطة التدريسين الجامعيين في جامعة الموصل 12

 9/12/2007في2391 شكر وتقدير عميد كلية التمريض 13

 11/2/2008في276 شكر وتقدير وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي سالم خوشناو 14

 11/9/2008في 9/32/14028 شكر وامتنان رئيس جامعة الموصل 15

 22/9/2008في 2/13/14628 شكر على االهداء مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 16

 1/3/2009في9/3/509 شكر على اهداء عميد كلية القانون 17

 20/3/2009في2/13/3256 شكر على االهداء مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 18

 26/3/2009في9/8/272 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 19

 10/5/2009في  879  شكر وتقدير عميد كلية التمريض 20

 9/6/2009في 9/8/766 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 21

 29/9/2009في  9/8/1262 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 22

 6/10/2009في 9/8/1298 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 23

 10/5/2009ء في 261 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد 24

 17/2/2010في 9/10/2990 شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 25

 19/4/2010في 9/8/465 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 26
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نعضوية المنظمات والمراكز واللجا اثنا عشر:    

  

  

  

  

  

 لدي العشرات من اللجان
 

 30/9/2010في 9/8/1304 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 27

 30/9/2010في 9/3/1306 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 28

 15/12/2010في  170 شكر على اهداء عميد كلية التربية جامعة تكريت 30

 13/2/2011في9/10/2730 شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 31

 21/2/2011في 9/8/156 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 32

 9/2/2012في9/8/175 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 33

 20/12/2011في 9/10/22645 شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 34

 3/5/2011في9/8/564 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 35

 5/7/2011في9/10/12454 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 36

 19/6/2011في2765 شكر وتقدير رئيس هيئة النزاهة 37

 4/10/2011في9/8/1100 وتقدير شكر عميد كلية العلوم السياسية 38

 16/2/2012في9/8/196 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 39

 22/2/2012في9/10/4147 شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 40

 18/3/2012في 9/8/356 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 41

 8/1/2017في  50أر/ شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 42

 4/12/2017في 9/10/5017 شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 43

 4/3/314في 9/8/314 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 44

 31/12/2018في9/10/26973 شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 45

 7/1/2019في 9/8/31 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 46

 30/1/2019في  9/8/230 شكر وتقدير السياسيةعميد كلية العلوم  47

 25/2/2019في9/8/345 شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياسية 48

 6/5/2020في 2/208م/ شكر وتقدير وزير التعليم العالي والبحث العلمي 49

 11/8/2020في 2/532م د شكر وتقدير وزير التعليم العالي والبحث العلمي 50

 27/9/2020في5/4443ب ث  شكر وتقدير لشؤون البحث العلميوكيل الوزارة  51

 19/10/202في9/10/6682 شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل 52


