
  
 

 كلية العلوم السياسية –جامعة املوصل 

 السرية الذاتية

 
 

 المعلومات الشخصية:

 االسم: محمد صالح محمود

 .9191محل وتاريخ الوالدة: الموصل /

 الحالة االجتماعية: متزوج

 mohu1969@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

 المؤهالت الدراسية:

  9111كلية القانون والسياسة  –بكالوريوس علوم سياسية/ العراق/ جامعة الموصل. 

  2112كلية الدراسات العليا  –ماجستير علوم سياسية /عالقات دولية/ األردن/ الجامعة األردنية. 

 قسم -دكتوراه علوم سياسية/ عالقات دولية / جمهورية مصر /معهد البحوث والدراسات العربية

 .2192لسياسية الدراسات ا

  (.2111 – 9119التركية ) –عنوان رسالة الماجستير: العالقات العراقية 

  عنوان أطروحة الدكتوراه: المسالة الكردية في السياسة اإليرانية وأثرها على عالقات إيران مع

 (.2119 – 9191تركيا والعراق )

 

 الخبرة العلمية:

  9111 – 9111مدير مكتب العميد  –معاون مالحظ / كلية القانون / جامعة الموصل. 

  تدريس نظري وشغل منصب مقرر فرع العالقات  –مدرس مساعد / كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل

 .2191-2112الدولية 

  تدريس وشغل منصب مدير وحدة الدراسات العليا في  –مدرس / كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل

 .2192-2199و 2191-2192الكلية لألعوام 

 المواد التي قمت بتدريسها:

األحزاب السياسية، مبادئ العالقات الدولية، تاريخ العالقات الدولية، االشراف على بحوث التخرج، عضو ورئيس لجنة 

 مناقشة البحوث.

 

 النشاطات االكاديمية:

 :البحوث المنشورة 

، 9، االصدار 2111معة الموصل، السنة إشكالية الكرد في السياسة اإليرانية، مجلة دراسات اقليمية، جا .9

 .99العدد

االتفاقيات األمنية المعقودة بين إيران وتركيا: دراسة في االسباب والنتائج، مركز الدراسات اإلقليمية،  .2

 .22، العدد 2111جامعة الموصل، السنة 

 المؤتمرات:

mailto:mohu1969@yahoo.com


  
 

 كلية العلوم السياسية –جامعة املوصل 

 السرية الذاتية
 (.2111العراق ودول الجوار  مؤتمر مركز الدراسات اإلقليمية / جامعة الموصل، محاضر، )مستقبل عالقات -9

 الندوات:

 .2112/ 1/ 99-92ندوة المواطنة والديمقراطية والتنمية، مشارك، كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل  -9

ندوة حصانة السكان المدنيين إثر النزاعات المسلحة، مشارك، كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل  -2

 .2111اذار 99

 .2192لبناء السالم في العراق، مشارك، كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل شباط ندوة رؤية مستقبلية  -2

 الدورات:

 .2191مارس/ اذار  99-91دورة مهارات التفاوض، جامعة القاهرة/ كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

 

 المناصب اإلدارية:

 .2191-2111مقرر فرع العالقات الدولية  -9

 . 2192-2199و 2191-2192عليا مسؤول وحدة الدراسات ال -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


