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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي سجى فتاح زيدان ذنون االسم

 مدرس مساعد المرتبة العلمية

 / فرع السياسة العامة العلوم السياسيةكلية /  جامعة الموصل جهة العمل

 الفكر السياسي الدقيق العلوم السياسية العام التخصص

 07702844877 الجوال 07702844877 العمل هاتف

 sajafattah@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

 ال يوجد الموقع االلكتروني 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 - - - - الدكـتــــوراه

 العلوم السياسية العراق / كلية العلوم السياسية جامعة الموصل 2012 الماجســــتيـر

 العلوم السياسية العراق العلوم السياسية/ كلية  جامعة الموصل 2004 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2006الى  2004 المكتبة المركزية جامعة الموصل / امينة مكتبة 

 2010الى  2006 كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل  مسؤولة وحدة القلم السري

 2014الى  2012 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل مسؤولة وحدة القلم السري

 2014الى  2013 كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل مسؤولة شعبة ضمان الجودة

 

 لعضو هيئة التدريس علميةالسرية ال
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العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 2018- 2017للعام الدراسي  كلية العلوم السياسية جامعة الموصل/ مسؤولة وحدة الشؤون العلمية

 ولحد االن 2018من  كلية العلوم السياسية جامعة الموصل / مقررة وحدة البحوث والرأي العام

ً  كلية العلوم السياسية جامعة الموصل / مسؤولة وحدة التعليم المستمر  حاليا

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 الفكرية في عالم ما بعد الحرب الباردة / بحث منشور االطاريح 1

 االفكار السياسية لمجموعة بريكس / بحث منشور أبرزدراسة في  2

ً )المتعددة إعادة التفكير والتعايش السلمي في المجتمعات  3 / بحث منشور مدينة الموصل أنموذجا )  

 / بحث منشور2014العراقي بعد عام تطور فكرة الحق في بيئة نظيفة في الفكر السياسي  4

/ بحث منشورالٌسياٌسية في العراقة يعلى العملٌ  وأثرهاة يضبابٌة البرامج االنتخابٌ  5  

 / مقبول للنشر مفهوم الهوية في الفكر السياسي الغربي 6

ً نينوى لالستشارات والبحوث  )مركزدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة  7 ( انموذجا

 /مقبول للنشر

:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

1 
 2011ايلول  11 ألحداثكتاب / ِصدام الحضارات والتوظيف االعالمي االمريكي 

 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 2013-2012للعام الدراسي  للمرحلة الثانية /كلية التربية االساسية/يس مادة التاريخ االوربي المعاصرتدر 1

 2013-2012تدريس مادة الديمقراطية /للمرحلة الثانية / كلية التربية االساسية /للعام الدراسي  2

-2013للمرحلة الثانية /كلية العلوم السياسية /للعام الدراسي  تدريس مادة الفكر السياسي القديم والوسيط / 3

2014 

-2016للمرحلة الثانية /كلية العلوم السياسية /للعام الدراسي  / القديم والوسيطتدريس مادة الفكر السياسي  4

2017 

تدريس مادة الفكر السياسي العربي االسالمي /للمرحلة الثالثة / كلية العلوم السياسية /للعام الدراسي  5

2016-2017 

 2018-2017/للعام الدراسي للمرحلة االولى /كلية التربية االساسية  تدريس مادة حقوق االنسان / 6

 2018-2017للمرحلة الثانية / كلية التربية االساسية/ للعام الدراسي  تدريس مادة الديمقراطية / 7

 2019-2018للمرحلة االولى / كلية التربية للبنات للعام الدراسي  تدريس حقوق االنسان والديمقراطية / 8

 2019/2020للمرحلة االولى / كلية التربية للبنات للعام الدراسي  /تدريس حقوق االنسان والديمقراطية  9

 

 

 األعمال التطوعيةسادساً:  
 

 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 اشارك فيه التيالمؤتمرات العلمية ا: بعً سا

 التاريخ اسم المؤتمر ت

/تشرين 21-20للفترة  المشاركة في اعمال المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم السياسية / جامعة تكريت  1

 2013الثاني 

 2018اب  المشاركة في مؤتمر السالم العالمي في اربيل  2

لالستشارات والبحوث برعاية صندوق اعمار  المشاركة في مؤتمر اقامه مركز نينوى 3

 المناطق المحررة عضوة في الجنة التحضيرية 

2018 

المشاركة في اعمال المؤتمر العلمي السادس والدولي الثاني لكلية العلوم السياسية / جامعة  4

 الموصل

22/4/2019 

-29للفترة  المشاركة في مؤتمر جامعة صالح الدين / كلية التربية 5

30/1/2020 

 
اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت خالتاري   

1 
  دورة االليات الحديثة لدراسة حقوق االنسان في جامعات ومدارس العراق.

2 
  دورة اليات معالجة الفساد في العمل االداري.

3 
  انتهاكات حقوق االطفال.منظمة اليونيسيف في كيفية رصد  دورة اقامتها

4 
  .SPSSدورة تكامل البحوث التربوية بين المنهجية والتحليل االحصائي باستخدام برنامج 

5 
  دورة في حمالت المدافعة وبناء التحالفات.

6 
  دورة في فن ومهارات التفاوض.

7 
  الجامعة.دورة كيف ننمي االبداع لدى طلبة 

8 
  العربية.دورة في سالمة اللغة 

9 
  ( من مركز نينوى لالستشارات والبحوث.Training of Trainers) (TOT)دورة تدريب المدربين 

10 
ضمن برامج التعليم المستمر للمحور االنساني العالمي للطفولة  TOTدورة تدريب واعداد المدربين 

 وابحاثها مصادقة من وزارة االعالم للمملكة االردنية الهاشمية ومرخصة من امانة عمان الكبرى.

 

11 
  22/1/2019الى  9المنعقدة للفترة  الخاصة للترقية العلمية عشر( )الثالثةبدورة طرق التدريس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

قام باإلشراف عليها التياالطاريح و رسائلال اً:تاسع   

اً:عاشر  قام بمناقشتها التي واالطاريح الرسائل  

: الشكر والتقديرأحد عشر  

 

عشر: عضوية المنظمات والمراكز واللجاناثنا      

 

 ثالثة عشر: معلومات أخرى

 

 

حاصلة على كورس مكثف في التربية السياسية والديمقراطية وحقوق االنسان من جامعة دورتموند االلمانية في ايلول  1

2020  

2  (Conversation and Language)  جامعة الموصل كلية اآلداب/ حاصلة على كورس في اللغة االنكليزية من 

 على شهادة الكفاءة باللغة االنكليزية من جامعة الموصلحاصلة  3

 Tofel ITP التوفلحاصلة على شهادة  4

 IC3حاصلة على شهادة قيادة الحاسوب  5

 ( كورس للغة االنكليزية وبتقدير جيدCambridge Training College Britainحاصلة على شهادة من ) 6

 Cambridge College Britainوعضوية 


