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 المعلومات الشخصية

 الجليليفواز موفق ذنون  االسم  •

 5/1976/ 10 المواليد •

 / العراق  الموصل مكان الوالدة  •

 ذكر الجنس •

 عراقي  الجنسية  •

 متزوج الحالة الزوجية  •

 2 عدد األطفال  •

 07701643443 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  •

 ، جامعة الموصل قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية  القسم العلمي  •

 حديث تاريخ التخصص العام  •

 تاريخ الوطن العربي المعاصر التخصص الدقيق •

 Thanoon76@uomosul.edu.iq/dr_fawaz76@yahoo.com  البريد األلكتروني  •
 https://www.researchgate.net/profile/Fawaz_Thanoon  بوابة البحث العلمي  •

   الباحث العلمي  •

• ORCID   
 
 



 
 

 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 / العراق  كلية التربية   / جامعة الموصل تاريخ الوطن العربي المعاصر 2011  دكتوراه  •

 التربية / جامعة الموصل / العراق كلية ،  تاريخ الوطن العربي المعاصر 2001 ماجستير •

 / جامعة الموصل / العراق  كلية االداب تاريخ   1998 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية

 1/4/2013  أستاذ مساعد   •

 15/8/2006  مدرس   •

 8/7/2002  مدرس مساعد  •

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

 مركز الدراسات اإلقليمية   2019-2018 رئيس قسم 

 فيالدلفيا / االردنجامعة   2018-2017 أستاذ زائر •

 

 األنشطة التدريسية 

 تاريخ اسيا الحديث والمعاصر  المرحلة الثالثة / قسم التاريخ / كلية التربية للعلوم االنسانيةالمادة،  •
 الرابعة/ قسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية   تاريخ الوطن العربي المعاصر  المرحلة المادة،  •
 النظام اإلقليمي والعربي والمتغيرات السياسية /  مرحلة الماجستير / قسم التاريخ / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 االنسانية   السياسية االمريكية تجاه المنطقة العربية/  مرحلة الماجستير / قسم التاريخ / كلية التربية للعلوم •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 1  عدد الطالب الماجستير •

 عدد الطالب الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

 / البحرين نامةالم   2020  -1اصالح منظمة األمم المتحدة    مجلة كامبيردج  العلمية   العدد  •
 الشارقة / االمارات    2018 -38دور النخبة المثقفة في مواجهة ظاهرة اإلرهاب  مجلة بحوث  العدد  •

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 



 

 
 

 الكتب المؤلفة 

 2016العربية للعلوم ناشرون  بيروت   األردن ومحيطه اإلقليمي  الدار     •
 2014اإلسرائيلي   دار كنوز المعرفة   عمان   –االمريكية في اطار الصراع العربي  –العالقات األردنية  •
•  
•  
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات

 2020أيلول  8محو االمية  في  / جامعة الموصل /السياسات العامةندوة مركز الدراسات اإلقليمية / قسم   •
جامعة بغداد /  تقييم مجالس المحافظات في  /ندوة مركز الدراسات االستراتيجية والدولية / قسم السياسيات العامة   •

 2020أيلول  3
 16/5/2020العالقات الدولية ندوة  كلية التربية / قسم التاريخ / جامعة سامراء  كورونا واثرها في  •

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 

 النشاطات العلمية األخرى 

المملكة المتحدة  ) لندن(  -الهيئة العلمية  لمجلة " بحوث "  مركز لندن للدراسات واالستشارات  / اإلمارات العربية المتحدة ) الشارقة ( عضو *  -
2018   

 مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز الدراسات اإلقليمية / جامعة الموصل.  –* عضو  هيئة تحرير  مجلة دراسات إقليمية  -

-   

 مملكة البحرين  –ير مجلة  كامبيردج العلمية عضو هيئة تحر  •
 2017/2018عضو الهيئة التدريسية جامعة فيالدلفيا / كلية االداب والعلوم اإلنسانية    •

 

 عضوية الجمعيات

 عضو االتحاد الدولي للمؤرخين   •
 عضو اكاديمية الشرق العالمية للتنمية البشرية   •

 

 كتب الشكر 

 29/7/2020في  9/10/8770شكر وتقدير رئيس جامعة الموصل كتاب ذي العدد  •
 4/2020/ 5في  696شكر وتقدير رئيس جامعة الحمدانية ذي العدد  •



 7/6/2020في  2145شكر وتقدير رئيس جامعة سامراء  ذي العدد   •
•  

 
 
 


