
  
 

 كلية العلوم السياسية –جامعة املوصل 

 السرية الذاتية
 

 د. طارق محمد ذنون الطائي :اسم التدريسي -
 62/01/0896 :المواليد -
 الموصل :محل السكن -
 متزوج :الحالة الزوجية -
 14417090770 :الهاتف -
 tareq.mohammed@yahoo.com :الرسمي والشخصيالبريد  -
 :الشهادات -

 :االولية الجامعية الشهادة
 (.امتياز) بتقدير/ الموصل جامعة/ السياسية العلوم/ البكالوريوس -0
 .الموصل جامعة من الترجمة قسم/اآلداب في البكالوريوس -6

 :العليا الجامعية الشهادة
 (الدفعة على االول)الموصل جامعة/ الدولية العالقات/ ماجستير -0
 (.الدفعة على االول) النهرين، جامعة/ االستراتيجية/ الدكتوراه -7

 العلوم السياسية/ االستراتيجية والعالقات الدولية والدقيق: االختصاص العام -
 مدرس :المرتبة العلمية -
  :المناصب العلمية واالدارية -

 الموصل جامعة/ السياسية العلوم كلية/ الدولية العالقات فرع في تدريسي -0
 .الموصل جامعة/ السياسية العلوم كلية//العلمية الترقيات لوحدة البديل المسؤول -6

 المشاركة في العديد من اللجان العلمية واالدارية في الكلية. اللجان العلمية واالدارية: -
 ( عاما  07) :سنوات الخدمة -
 ال يوجد :االشراف على طلبة الدراسات االولية والعليا -
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 :ب العلمية المؤلفةتالك -
 :المؤلفةالكتب العلمية اوال: 

العالقات االمريكية الروسية بعد الحرب الباردة، مركز حمورابي للدراسات والبحوث  -0
 .6106االستراتيجية، بيروت، 

الفكر االستراتيجي الروسي في القرن الواحد والعشرين، دار االكاديميون للنشر  -6
 .6107والتوزيع/ عمان/ 

ي العالم العربي)دراسة في البيئة االستراتيجية الوجيز في ما وراء التغيير السياسي ف -0
 .6109الداخلية واالقليمية والدولية(، دار االكاديميون للنشر والتوزيع/ عمان/ 

االمن الدولي في القرن الواحد والعشرون: ماهيته، والمدارس الفكرية العالمية،  -7
شر والتوزيع/ عمان/ وتحدياته غير التقليدية، وافاقة المستقبلية، دار االكاديميون للن

6108  . 
 الكتب المترجمة: ثانيا :

 .6106دمتري مد فيدف/مفهوم السياسة الخارجية الروسية، مطبعة الشاملة،  -0
 ،6161دمتري مدفيدف/استراتيجية االمن القومي لروسيا االتحادية لعام   -6

 .6106مطبعةالشاملة،
الدبلوماسية االلكترونية الطريق فرانز ستيفن وغريغ اوستين، روسيا والواليات المتحدة:  -0

 .6107لفتح االبواب، دار االكاديميون للنشر والتوزيع/ عمان/ 
التخلص من التهديد النووي: نحو اجماع جديد بين الشرق والغرب حول اسلحة الدمار  -7

 .6107الشامل، دار االكاديميون للنشر والتوزيع/ عمان/ 
 .6108االوروبي، الجامعة االوروبية، ايطاليا،حماية القيم االساسية في االتحاد  -7
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 المقاالت من العديد وترجمة والبحوث الدراسات من العديد نشر :البحوث العلمية المنشورة -
 .العربية اللغة الى االنكليزية اللغة من

المشاركة في العديد من الندوات المحلية والعربية  :المؤتمرات والندوات المحلية والدولية -
 والدولية

 واالردن، ولبنان ايطاليا في العراق خارج الدورات من عدد في المشاركة الدورات التدريبية: -
 .العراق داخل كبير وعدد

  :الخبرة والمهارات العلمية -
 المشاركة في عضوية الجمعيات العلمية والدولية: -

 السياسية للعلوم االمريكية الجمعية عضو -0
 السياسيةعضو الجمعية العراقية للعلوم  -6
 العراقيين المترجمين جمعية عضو -0

حاصل على العديد من كتب الشكر والتقدير من جامعة  :ودروع التكريمالشكر كتب  -
 الموصل والجامعات العراقية

 

 

 


