
  
 كلية العلوم السياسية –جامعة املوصل 

 السرية الذاتية

 عمر هاشم ذنون يونس :اسم التدريسي -
 71/1/7891 :المواليد -
 اربيل النه ستي  –موصل حي السويس  :محل السكن -
 متزوج :الحالة الزوجية -
 71117917780 :الهاتف -
 :الرسمي والشخصيالبريد  -

-  omarhsh38@uomosul.edu.iq / omar.oo14@yahoo.com 

 بكالوريوس في العلوم السياسية تخصص عام / ماجستير علوم سياسية :الشهادات -
 علوم سياسية /عالقات دولية  والدقيق: االختصاص العام -
 مدرس مساعد :المرتبة العلمية -
 6771-6772مدير شعبة التسجيل وشؤون الطلبة في الكلية للعام  :العلمية واالداريةالمناصب  -
 6771-6772للعام الدراسي  امتحانيهعضو لجنة  اللجان العلمية واالدارية: -
 خدمة  سنة 71 :سنوات الخدمة -
 77 :االشراف على طلبة الدراسات االولية والعليا -
  7 :ب العلمية المؤلفةتالك -
 في مجالت علمية مختصة  بحوث منشورة 0 :العلمية المنشورةالبحوث  -
 ندوات علمية 0مؤتمرات علمية  0المشاركة في  :المؤتمرات والندوات المحلية والدولية -
  دورات تدريبية 76المشاركة في  الدورات التدريبية: -
خبرة بالعمل االداري وخبرة في التدريس ومدرب معتمد لدى مركز نينوى للبحوث  :الخبرة والمهارات العلمية -

 واالستشارات 
  المشاركة في عضوية الجمعيات العلمية والدولية: -
  كتاب شكر وتقدير 67 :ودروع التكريمالشكر كتب  -
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 السرية الذاتية
- Name of the teaching: Omar Hashem Thanon Younis 

- Births: 71/1/7838  

- Place of residence: conductor of the Suez district - Erbil because it is a city 

- Marital status: Married 

- Phone: 71117317780 

- Official and personal mail: 

- omarhsh38@uomosul.edu.iq / omar.oo71@yahoo.com 

- Certificates: Bachelor of Political Science major / Master of Political Science 

- General and precise jurisdiction: political science / international relations 

Academic Rank: Assistant Lecturer 

- Scientific and administrative positions: Director of the Registration and Student 

Affairs Division at the College for the year 6772-6771  

Scientific and Administrative Committees: Member of the Examination Committee 

for the academic year 6772-6771  

- Years of service: 78 years of service 

- Supervision of students of primary and higher studies: 77 

- Scientific books composed: 7 

- Published scientific research: 0 research published in specialized scientific journals 

- Local and international conferences and seminars: Participation in 0 scientific 

conferences and 0 scientific seminars 

- Training courses: Participation in 76 training courses 

- Experience and scientific skills: experience in administrative work and experience 

in teaching and certified trainer at the Nineveh Center for Research and Consulting 

- Participation in the membership of scientific and international associations: 

- Books of thanks and shields of honor: 67  books of thanks and appreciation 


