
  
 

 كلية العلوم السياسية –جامعة املوصل 

 السرية الذاتية
 

 رافع شريف ذنون حامد االعرجي :اسم التدريسي -

 6/5/8661 المواليد: -

 86/656/623موصل حي السكر  :محل السكن -

 متزوج :الحالة الزوجية -

 33363361821 :الهاتف -

  rafea.alaarajy@yahoo.com :الرسمي والشخصيالبريد  -

 8663بكالوريوس / جامعة الموصل /كلية القانون والسياسة / قسم السياسة   :الشهادات -
 2336ماجستير علوم سياسية / معهد البحوث والدراسات العربية /القاهرة             

 علوم سياسية / عالقات دولية والدقيق: االختصاص العام -

 مدرس :المرتبة العلمية -

 8663 -8666الشعبة االدارية والقانونية / رئاسة الجامعة /  :المناصب العلمية واالدارية -
 2336 -8663 مدير ادارة المجمع الثاني /

 2336 -2336مدير ادارة كلية العلوم السياسية / 

اللجنة االمتحانية  في الموقع البديل في كركوك للعام  لجنة تدقيق على اللجان العلمية واالدارية: -
 2386اللجنة النفسية للذكور للعام  2385

 2386لجنة ضمان الجودة للعام 
 2386 -2381 -2383 -2386في الكلية لالعوام  للمراحل الثانية والرابعةلجنة االرشاد التربوي 

  2381 -2383 -2386اللجنة الرياضية في الكلية لالعوام 
 2386لجنة التبرعات للسوق الخيري للعام 

 2386لجنة المراقبة الخاصة باالمتحانات التقويمية للعام 

 ثالث وعشرون سنة :سنوات الخدمة -
 االشراف على العديد من طلبة الدراسات االولية  :االشراف على طلبة الدراسات االولية والعليا -

mailto:rafea.danoon@yahoo.com
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 السرية الذاتية

المساهمة العلمية في جمع وتطوير مادة النظام السياسي في اسرائيل والسلطة  :ب العلمية المؤلفةتالك -
 للمرحلة الرابعةالفلسطينية 

 
 
 

 2336سياسة مصر الخارجية تجاه العراق بعد االحتالل االمريكي  :البحوث العلمية المنشورة -
 اثر االحتالل االمريكي للعراق على ميزان القوى االقليمي )اسرائيل انموذجا(

 2388موقف اسرائيل من ثورة يناير المصرية 
 على االمن القومي االسرائيلي )وجهة نظر اسرائيلية( 2011اثر المتغيرات السياسية في مصر

 تحديات السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز
 (يرانية في العراق )دراسة تحليليةمتغيرات البيئة اإلقليمية والدولية المؤثرة في مستقبل اإلستراتيجية اال

المؤتمر العلمي المقام في كلية العلوم السياسة جامعة  :المؤتمرات والندوات المحلية والدولية -
الموصل تحت عنوان)عراق مابعد االحتالل : االثار والتحديات( المشاركة بالبحث الموسوم )اثر االحتالل 

 2383 االقليمي )اسرائيل انموذجا(االمريكي للعراق على ميزان القوى 
المؤتمر العلمي المقام في كلية العلوم السياسية جامعة الموصل تحت عنوان )الدولة العراقية بين جدلية 
البناء والتفكك( المشاركة بالبحث الموسوم )اثر الديمقراطية التوافقية على االستقرار السياسيي في العراق 

 2388( 2336بعد 
في مركز الدراسات االقليمية جامعة الموصل تحت عنوان )العالقات العراقية التركية من  المؤتمرالمقام

 2388التاريخ المشترك الى التعاون المستدام( 
المؤتمرالعلمي المقام في كلية العلوم السياسية جامعة الموصل تحت عنوان )المتغيرات االقليمية في 

 2386( المنطقة العربية واالدوار الدولية الجديدة
المؤتمر الدولي االول لمعهد عين الشرق االوسط لالبحاث والدراسات االستراتيجية والتنمية والسلم 

 2386المجتمعي تحت عنوان )السالم ضرورة ملحة للشعوب من اجل حياة افضل( 
            عية االمل المؤتمر العلمي السادس الدولي المقام في كلية العلوم السياسية جامعة الموصل بالتعاون مع جم   

ما بعد العراقية تحت عنوان )اشكاليات التعايش واالندماج في الموصل بعد التحرير( المشاركة بالبحث المسوم )
 2386 (داعش ... منظور لواقع التعايش السلمي في مدينة الموصل
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العلوم السياسية / جامعة ندوة )الوسائل الدولية والمحلية لتقليل ظاهرة الفساد ( التي اقيمت في كلية    

 2383الموصل  

 2382الندوة العلمية المقامة في كلية العلوم السياسية جامعة الموصل تحت عنوان )ادارة المفاوضات( 

 

 

 

الندوة العلمية لكلية العلوم السياسية تحت عنوان )رؤية مستقبلية لبناء السالم في العراق( البحث الموسوم 
وتاثيره في السلم المجتمعي ( المشاركة بالبحث الموسوم )التدخل الدولي االنساني  )التدخل الدولي االنساني

 2381وتاثيره في السلم المجتمعي(  

الندوة العلمية لكلية العلوم السياسية تحت عنوان )نحو تحقيق تنمية مستدامة للمياه في العراق في ظل 
وم )تسوية المنازعات الناشئة عن استخدام المجاري التحديات االقليمية والدولية ( المشاركة بالبحث الموس

 2386المائية بين العراق ودول الجوار( 

الندوة العلمية لكلية العلوم السياسية تحت عنوان )حوكمة السلطة كمؤشر لقياس االداء الحكومي في العراق( 
 2386المشاركة بالبحث الموسوم )حوكمة المصارف وتائيرها في التنمية االقتصادية ( 

 2336دورة طرائق التدريس )تدريبية(/ مركز طرائق التدريس / جامعة الموصل  الدورات التدريبية: -
 2383دورة طرق واختبار صالحية التدريس / مركز طرائق التدريس / جامعة الموصل  

 2388دورة تدريس مادة حقوق االنسان / جامعة الموصل  
 2388الدولية  / كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل دورة دعم حقوق االنسان خالل المنازعات 

 2386دورة طرق التدريس )الغراض الترقية العلمية ( مركز طرائق التدريس / جامعة الموصل  
 2386دورة الحاسوب )الغراض الترقية العلمية ( مركز الحاسبة االلكترونية / جامعة الموصل  

 2381الداب / جامعة الموصل  دورة الكفاءة اللغة االنكليزية كلية ا
 2381دورة سالمة اللغة العربية كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل  
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برنامج الحماية القانونية لفقدان المستمسكات واجراءات استعادتها بالتعاون مع منظمة هيومن ابيل /دائرة 

 2381الهجرة والمهجرين 
 2386لية العلوم السياسية/ جامعة الموصل الدورة التدريبية للدفاع عن حقوق االنسان /ك

تدريس مادة حقوق االنسان والديمقراطية للمراحل االولى في كليات  :الخبرة والمهارات العلمية -
 االداب والتمريض 

 تدريس مادة تاريخ العالقات الدولية في المراحل االولى في كلية العلوم السياسية
 العالم الثالث للمراحل الثالثة في كلية العلوم السياسيةتدريس مادة المشكالت السياسية في 

 تدريس مادة القضية الفلسطينية والنظام السياسي االسرائيلي في كلية العلوم السياسية
 
 

رئاسة جامعة الموصل / للجهود االستثنائية اثناء الخدمة في رئاسة  :ودروع التكريمالشكر كتب  -
 2332الجامعة 

 2/6/2381في  682د المبذولة في التدريس في الموقع البديل في كركوك/ الجهو /  عمادة الكلية
 25/2/2386في  625عمادة الكلية / الجهود المبذولة في مشروع مبادرة الخير في الكلية / 

 6/3/2386 8333عمادة الكلية / الجهود المبذولة في مشروع السوق الخيري في الكلية / 
 22/88/2381يوم لمناهضة العنف ضد النساء /  86انطالق حملة المنظمة المسلة / المشاركة في 

 

 

 


