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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي يزن خلوق محمدساجد االسم

 مدرس المرتبة العلمية

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

 عامةالنظم السياسية والسياسات ال الدقيق العلوم السياسية العام التخصص

 07740871193 الجوال 07701639685 العمل هاتف

 Y_khalook@yahoo.com البريد االلكتروني

 dr_yazenkhalook@uomosul.edu.iq البريد اإللكتروني الرسمي
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

ســنة  الدرجـة

 التخـرج

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة

 العراق كلية العلوم السياسية جامعة النهرين/ 2017 الدكـتــــوراه
العلوم السياسية/النظم السياسية 

 والسياسات العامة

ـرالماجســــتي  العراق جامعة النهرين/ كلية العلوم السياسية 2012 
العلوم السياسية/النظم السياسية 

 والسياسات العامة

 السياسية العلوم العراق جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية 2014 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 عضوية في اللجنة العلمية 
المؤتمر الدولي األول للحياة السعيدة )معاً ضد التفكك االسري( في 

 إسطنبول/ تركيا

2018 

الحكومي( كلية الندوة العلمية )حوكمة السلطة كمؤشر لقياس األداء  عضوية في اللجنة العلمية

 العلوم السياسية/ جامعة الموصل

2019 

الثاني )إشكاليات التعايش واالندماج  الدولي-السادسالمؤتمر العلمي  عضوية اللجنة العلمية

 في الموصل بعد التحرير( كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل

2019 

 لعضو هيئة التدريس علميةالسرية ال    
 

 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

في محافظة نينوى/ كلية المشاركة في كتابة التقرير االستراتيجي  كتابة أوراق بحثية

 العلوم السياسية

2018 

العضوووووووووية فووووووووي كتابووووووووة 

 توصيات

السياسية / كلية العلوم  التوصياتالمشاركة في فريق كتابة أوراق 

 جامعة الموصل –السياسية 

2018 

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

ً اإلدارة الديمقراطية وتحقيق التعايش السلمي في الموصل من 1  ظمات المجتمع المدني انموذجا

 االثار االجتماعية للحروب والنزاعات االهلية على المجتمعات 2

 )بحث مشترك( 1948حقوق االنسان بين الشريعة اإلسالمية واالعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام  3

ً دور القوى غير الرسمية في صنع السياسة العامة منظمات المجتمع المدني ا 4  نموذجا

 المعطيات االجتماعية واالقتصادية لتطور النظم السياسية. 5

 الحكم الرشيد ودوره في بناء الدولة في العراق 6

:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

 األحزاب السياسية وصنع السياسية العامة 1

 عامة في النظام السياسي البرلماني/ دراسة مقارنةالسلطة التشريعية وصنع السياسة ال 2
 

 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 األنظمة السياسية 1

 السياسات العامة 2

 وإيرانالنظام السياسي في تركيا  3

 الفكر السياسي القديم والوسيط 4

 أنظمة حكم عربية 5

 حقوق االنسانالديمقراطية و 6

 متغيرات السياسة الداخلية التركية 7

 تطورات النظام السياسي في العراق المعاصر 8

 

 

 األعمال التطوعيةسادساً:  
 

 المشاركة في دعم السوق الخيري 1

 وإزالة كافة مخلفات االعمارالمشاركة في تنظيف الكلية  2



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 
 اشارك فيه التيمرات العلمية المؤتا: بعً سا

 التاريخ اسم المؤتمر ت

1 
 2018 في إسطنبول  –المؤتمر الدولي األول للحياة السعيدة / معاً ضد التفكك االسري 

2 
 2013 مؤتمر )السياسات العامة والحكومات المحلية( العلوم السياسية/ جامعة الموصل 

3 
جامعة قرار واالعمار( العلوم السياسية/الستمؤتمر )الموصل واالنتخابات وتحديات بناء ا

 الموصل.

2018 

4 
مؤتمر )االثار القانونية والمالية المترتبة على اعتبار محافظة نينوى منكوبة( كلية 

 الحقوق/ جامعة الموصل

2018 

5 
 ر االعالم في قضايا الحوكمة(مؤتمر )دو

 
2018 

6 
 2018 ره في التماسك االجتماعي( مؤتمر )خطاب الكراهية في وسائل االعالم وتأثي

7 
 مؤتمر )رؤية مستقبلية لبناء السالم في العراق( العلوم السياسية/ جامعة الموصل

 

 

2018 

8 
  مؤتمر )المواطنة ... الديمقراطية والتنمية( العلوم السياسية/ جامعة الموصل

 

2008 

9 
تحوالت الداخلية( العلوم مؤتمر )مستقبل التغيير السياسي في العالم العربي في ظل ال

 السياسية/ جامعة الموصل

2012 

10 
الندوة العلمية الثالثة عشر لكلية العلوم السياسية )حوكمة السلطة كمؤشر لقياس األداء 

 الحكومي في العراق(

2019 

11 
)االعالم واالمن المجتمعي: رؤية واقعية واستشراقية(  لإلعالمالمؤتمر العلمي السادس 

 العراق أربيل/

 

 
اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسثامن  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

1 
 15/4/2009-5 دورة حقوق االنسان واعداد الحمالت الدفاعية

2 
 2006 دورة تدريبية في البرمجة اللغوية العصبية )المادة النظرية والمهارات العملية(

3 
 6/6/2008-1 دورة إدارة المفاوضات 

4 
 1/2/2018-28/1 دورة سالمة اللغة العربية

5 
 5/9/2018 دورة الهندسة النفسية وانعكاساتها على حياة االنسان

6 
 30/12/2018-23 دورة السياسات العامة في تنمية القدرات القيادية بطريقة دراسة الحالة

7 
 28/2/2019-26 دورة تدريبية لبرنامج المدافعين عن حقوق االنسان

8 
 23/1/2020-19 دورة تطوير قدرات ومهارات التدريسيين في استخدام المنصات االلكترونية البحثية األكاديمية

9 
 3/12/2019-1 دورة أدوات البحث العلمي في العصر الرقمي 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 

قام باإلشراف عليها التيواالطاريح  رسائلال اً:تاسع   

اً:عاشر  قام بمناقشتها التي واالطاريح الرسائل  

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث ت

 غفران يونس 1

 حسين

بناء السالم في المجتمعات المتأزمة بين الفواعل الرسمية الدولية والنظم 

 السياسية )دراسة حالة بورندي(
1/9/2020 

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 
 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

موضوع الشكر والتقديرعنوان  الجهة المانحة  ت  رقم وتاريخ الكتاب 

 شكر وتقدير للعمل في اللجنة االمتحانية رئيس جامعة الموصل 1
 9/10/26973رقم الكتاب 

 31/12/2018التاريخ: 

 في اللجنة االمتحانيةالعمل  عميد كلية العلوم السياسية 2
 9/8/230رقم الكتاب: 

 30/1/2019التاريخ: 

 التبرع لمشروع مبادة الخير في كلية العلوم السياسية عميد كلية العلوم السياسية 3
 9/8/345رقم الكتاب: 

 25/2/2019التاريخ: 

 المشاركة في دورة التعليم المستمر )رصد االنتخابات( عميد كلية العلوم السياسية 4
 9/8/31رقم الكتاب: 

 7/1/2019التاريخ: 

 اهداء كتاب عميد كلية العلوم السياسية 5
 9/3/1676رقم الكتاب: 

 23/10/2018التاريخ: 

 اهداء كتاب عميد كلية اآلداب 6
 81118/7619رقم الكتاب: 

 22/10/2018التاريخ: 

7 
األمين العام لمكتبات جامعة 

 الموصل
 اهداء كتاب

 1626رقم الكتاب: 

 22/11/2018التاريخ: 

 20/12/2018التاريخ المشاركة في حلقة نقاشية منظمة المسلة 8

9 
األمين العام لمكتبات 

 الجامعة
 اهداء كتاب

 1564رقم الكتاب: 

 8/11/2018التاريخ: 

 العمل في الوحدات اإلدارية/ المكتبة االفتراضية عميد كلية العلوم السياسية 10
 9/8/927رقم الكتاب: 

 3/6/2018التاريخ: 

 اهداء كتاب عميد كلية اآلداب 11
 9/3/3723رقم الكتاب: 

 18/5/2014التاريخ: 

 الدعم اإلداري للجنة االمتحانية عميد كلية العلوم السياسية 12
 9/8/941رقم الكتاب: 

 21/10/2007التاريخ: 

 المتحانيةتهيئة قاعدة بيانات برنامج النتائج ا عميد كلية العلوم السياسية 13
 9/8/1050رقم الكتاب: 

 14/11/2007التاريخ:

 العمل في لجنة المشتريات عميد كلية العلوم السياسية 14
 9/8/36رقم الكتاب: 

 13/1/2008التاريخ: 

 العمل في لجنة استقبال الطلبة عميد كلية العلوم السياسية 15
 9/8/1068رقم الكتاب: 

 12/11/2008التاريخ: 

 خط وتنظيم وكبس هويات الطلبة العلوم السياسيةعميد كلية  16
 9/3/11رقم الكتاب: 

 5/1/2009التاريخ: 

 لجنة مطابقة الجرد المخزني عميد كلية العلوم السياسية 17
 9/3/925رقم الكتاب: 

 13/7/2009التاريخ: 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 

 

 المشاركة في اعمال المراقبة االمتحانية عميد كلية العلوم السياسية 18
 9/8/483رقم الكتاب: 

 31/5/2007التاريخ: 


