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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:

 

  الرقم الوظيفي زياد سمير زكي الدباغ االسم

 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 / كلية العلوم السياسية جامعة الموصل جهة العمل

 سياسيةالنظم دكتوراه فلسفة في ال الدقيق علوم سياسية العام التخصص

  الالجو  07773577706 العمل هاتف

  zeyad3343@gmail.com                                    psc@uomosul.edu.iq-z البريد االلكتروني

 متزوج الحالة االجتماعية

 7 عدد االوالد

 / نظم سياسية اسيةماجستير علوم سي شهادة الزوجة

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 علوم سياسية العراق جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية 4002 بكالوريـوس

 نظم سياسية راقالع جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية 4002 ماجســــتيـر

 نظم السياسيةدكتوراه فلسفة في ال العراق جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية 4002 دكـتــــوراه

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 ولحد اآلن 7070حزيران كلية العلوم السياسية رئيس فرع السياسة العامة

 7000-7002 كلية العلوم السياسية ت الطلبةمسؤول متابعة غيابا

 7000-7002 كلية العلوم السياسية متابعة الشؤون العلمية للتدريسيينمسؤول 

 7007-7007 كلية العلوم السياسية مسؤول وحدة التوثيق االلكتروني

 ولحد اآلن 7070 كلية العلوم السياسية رئيس مجلس فرع السياسة العامة

 لعضو هيئة التدريس العلميةسيرة ال
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 ولحد اآلن 7070 كلية العلوم السياسية علوم السياسيةعضو مجلس كلية ال

 ولحد اآلن 7070 كلية العلوم السياسية عضو اللجنة االمتحانية المركزية

 work: A journalمحكم دولي في مجلة 

of Prevention, Assessment, and 

Rehabilitation 

 Clarivateالمصنفة ضمن مستوعبات 

Analytic .. Q2 

 7070 دولية

 Journal ofمحكم دولي في مجلة 

Logistics Management 
 7070 دولية

 

 رابعاً: عناوين رسالة الماجستير واطروحة الدكتوراه

 

 اشكالية العالقة بين النظم السياسية العربية ومؤسسات المجتمع المدني"نموذجي المغرب والجزائر" رسالة الماجستير 0

 أنموذجاً" 7003رية للحريات العامة في العراق: الواقع والمستقبل "دستور الضمانات الدستو اطروحة الدكتوراه 

 

 ً  البحوث الـعـلـمـيـةالكتب و :خامسا

 

0 ً  : المنشورة محليا

 

 دراسة في النظام السياسي السويسري 0

 العالقة بين تطور مؤسسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي "مصر أنموذجا" 7

 آليات تعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الصالح 5

 أنموذجاً"( 7007-7000)دور مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي في مكافحة الفساد "مصر  4

 التعايش السلمي في الموصل ما بعد  داعش )معوقات وحلول( 3

 7000بعد عام  الواقع السياسي في اليمن 6

 لمجتمع المدني وبناء التعايش السلمي في الموصلمؤسسات ا 7

 متطلبات بناء السالم في مجتمعات ما بعد النزاع 7

 

7 ً  : المنشورة عالميا

 كتاب: إشكالية العالقة بين النظم السياسية العربية ومؤسسات المجتمع المدني 0

7 
Spiritual intelligence and self-affirmation as predictors of athletes' psychological well-being 

5 
The Effects of Corona Virus (COVID-19) Outbreak on the Individuals’ 

Mental Health and on the Decision Makers: A Comparative Epidemiological Study 

4 
The Council Political System (CPS):  Its Concept, Historical Rooting, and its Distinguish 

Characteristics from other Parliamentary Systems 

3 
The Role of Decision- Maker in Crisis Management A Qualitative Study Using Grounded 

Theory (Covid-19 Pandemic Crisis as a Model) 
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6 
The Problems of Applying Psychological, Educational and Political Measurement 

Instruments in light of the Prevalence of the Corona virus (Covid-19) 

7 
Sustainable development and its role in containing crises: corona pandemic crisis (covid-19) 

in china as a model 

 

 

 الخبرات التدريسية ـسـاً:ساد

 

)التدريس( سيالمنهج الدرا ت  

 اإلدارة العامةمادة  1

 حقوق اإلنسانمادة  2

 الديمقراطيةمادة  3

 الرأي العاممادة  4

 السياسة العامةمادة  5

 السياسات العامة والحكومات المحليةمادة  6

 الحكومات المحليةمادة  7

 األحزاب السياسيةمادة  8

 

ً بعسا  العلمية والندوات المؤتمرات : ا

المؤتمراسم  ت  التاريخ 

 7002-00-3 ندوة )الفساد وضرورات اإلصالح( 0

 7002 شباب ورياضة نينوى( مديرية-البلدندوة )االستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بواقع  7

 7005أيلول 74-75 مؤتمر )المتغيرات اإلقليمية في المنطقة العربية واألدوار الدولية الجديدة( 5

 7005ي الثانتشرين  70 العامة والحكومات المحلية( ندوة )السياسات 4

 7007نيسان 76-73 مؤتمر )اإلصالح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد( 3

 7007شباط  77-76 رؤية مستقبلية لبناء السالم في العراق(ندوة ) 6

 7007-5-50 الموصل واالنتخابات تحديات بناء االستقرار واإلعمار(ندوة ) 7

 7007-2-72 ندوة )تصدعات المجتمع الموصلي/ تحليل وحلول( 7

 7002-5-05 ندوة )حوكمة السلطة كمؤشر لقياس األداء الحكومي في العراق( 2

 7002-5-50 ندوة تعريفية لمنصة أريد وفعاليات المحفل العلمي 00

 7002 -4-7 حديات اإلقليمية والدولية(ندوة )نحو تحقيق تنمية مستدامة للمياه في العراق في ظل الت 00

07 
جامعة الموصل )اشكاليات -الدولي الثاني لكلية العلوم السياسية-المؤتمر العلمي السادس

 التعايش واالندماج في الموصل بعد التحرير(

 7002نيسان  77-75

 7002-3-7 السلم األهلي لبناء مجتمعات مستقرة(ندوة ) 05

 7002-00-3 نوى/ األسباب واآلثار( ندوة )البطالة في ني 04

03 
تداعيات أزمة كورونا على مستقبل النظام الدولية االلكترونية الموسومة ) الندوة العلمية

الدولي( التي أقامتها كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل بالتعاون مع كلية األمير 

70-4-7070 
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 ألردنيةالحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة ا

06 
 The development of covid-19الندوة العلمية الدولية االلكترونية الموسومة )

and its effectsالتي أقامتها كلية العلوم التطبيقية في جامعة الفلوجة ) 

06-4-7070 

 7070ي كانون الثان اإليطالية  uppمنسق المؤتمر الدولي بين كلية العلوم السياسية ومنظمة  07

07 

مع عضو اللجنة التحضيرية في المؤتمر الدولي األول لمنظمة الصداقة الدولية بالتعاون 

والشبكة السويدية العراقية للدراسات التابعة  في جامعة الموصل العلوم السياسية كلية

وكلية ادارة االعمال في جامعة النهرين وكلية الحقوق في جامعة  لجامعة لوند السويدية

 ت ومركز الدراسات االقليمية في جامعة الموصلتكري

00-07-7070 

 

ً ثامن تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسوورش : دورات ا  

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

 7000نيسان  دورة )دور مؤسسات المجتمع المدني في اإلصالح والتنمية( 0

 7000-7000 دورة )التفكير اإلبداعي( في مركز طرائق التدريس 7

 7000-7000 دورة )مواقع التواصل االجتماعي( 5

 7000آذار  07-05 (مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد )دوردورة  4

 7007تشرين الثاني  74 ورشة عمل )دراسة ظروف المعيشة في مدينة الموصل( 3

 7007-7-74 ورشة تدريبية )مهارات كتابة مقترحات المشاريع( 6

 7007-7-0 كتابة السيرة الذاتية باحتراف( )مهاراتتدريبية  ورشة 7

 75-5-7007 (Media Role in Government Issuesورشة تدريبية ) 7

 Hate speech in media and it’s impact in)ورشة تدريبية  2

social cohesion) 
5-4-7-7007 

 7007-4-6 ومهارات التفاوض( )فنورشة تدريبية  00

 7007-4-70 االستراتيجي( )التخطيطتدريبية  ورشة 00

 7007-4-77 ورشة عمل )الموصل ما بعد داعش( القاها المستشرق الفرنسي جيل كيبل 07

50  7007آب 02-05 دورة )سالمة اللغة العربية( 

40  7007-2-4 ورشة تدريبية )الهندسة النفسية وانعكاساتها على حياة اإلنسان( 

30  7007-2-02 كتابة التقرير الصحفي والتلفزيوني( رات)مهاورشة تدريبية  

60  7007تشرين األول  03-7 االنتخابات( )رصددورة  

70  7007-07-4-5 دورة تدريبية )تمكين المرأة في المجتمع الموصلي( 

70  7007-00-70 ورشة عمل )التعايش والسالم في الموصل ما بعد داعش( 

20 تنمية القدرات القيادية بطريقة دراسة ورشة عمل )السياسات العامة في  

 الحالة(
 7007كانون األول  75-50

الدورة التدريبية المتخصصة لبرنامج المدافعين عن حقوق اإلنسان الخاصة  70

 العلوم السياسية كلية-الموصلبأساتذة جامعة 
76-77-7-7002 

لسنة  067 تطبيق تعليمات الترقيات العلمية الجديدة رقم )آلياتورشة عمل  70

 ، واالستالل االلكتروني(7007
04-0-7002 

 Research gate 07-4-7002)ورشة تدريبية )خطوات انشاء حساب في بوابة ) 77

 7070-4-7( مع الجامعة األمريكية محاور النجاح الستة) بعنوان دورة عبر االنترنيت 75
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 بيروتفي 

74 

 دورة عبر االنترنيت بعنوان

Competency-Based Learning:Introduction 

 مع منظمة الصحة العالمية

73-5-7070 

تدامة التقدم نحو أهداف التنمية المس )تعجيلدورة عبر االنترنيت بعنوان  73

 المرتبطة بالصحة( مع منظمة الصحة العالمية
73-5-7070 

76 

 دورة عبر االنترنيت بعنوان

COVID-19: Operational Planning Guidelines 

and COVID-19 Partners Platform to support 

country preparedness and response 

 مع منظمة الصحة العالمية

73-5-7070 

77 

 دورة عبر االنترنيت بعنوان

Has completed the course defeat covid-19 be a 

champion 

الطبية الخليجمع جامعة   

05-3-7070 

77 
ي ية علوم الحاسوب والرياضيات فورشة علمية عبر االنترنيت في كل

دور الترقيات العلمية في ظل الحجر  )تعزيزجامعة الموصل بعنوان 

 الصحي(

05-3-7070 

م مركز ابن سينا للتعلي-ورشة علمية عبر االنترنيت في جامعة بغداد 72

المحاضرات الفيديوية( )اعدادااللكتروني بعنوان   
05-4-7070 

50 

ت في كلية الطوسي الجامعة بعنوانورشة علمية عبر االنترني  

Modality to write a subject review in the second table 

of scientific promotions 

06-4-7070 

 

ً تاسع والمنظمات والمراكز ن: عضوية اللجاا  
 

7002لجنة استالم وتثمين الكتب والمراجع العلمية     0 

7007-7000ية للتقديم على الكليات والمعاهد العراقية للعام الدراسي لجنة اإلرشاد بمليء االستمارات االلكترون  7 

7007-7007لجنة الرياضة عضو   5 

7000االمتحانية لجنة إدخال الدرجات التابعة للجنة   4 

7002-7007اللجنة الخاصة بالمسابقات العلمية للطلبة للعام الدراسي   3 

7002 لعامالوطنية للتعليم العالي في العراق لجنة تنفيذ معايير االعتماد المؤسسي عضو   6 

7002-7007لجنة الرياضة عضو   7 

7002-7007اللجنة الفرعية للصف الثالث -اللجنة االمتحانية  7 

 2 عضو في منتدى الرشد المجتمعي

00 عضو في جمعية تنمية نينوى الموحدة  

حرير( المنعقد ثاني )اشكاليات التعايش واالندماج في الموصل بعد التال الدولي-السادسعضو اللجنة العلمية في المؤتمر العلمي 

7007نيسان  07-06للمدة من   
00  

7002عضو اللجنة الفرعية لنظام المقررات   07 

7002-7007عضو اللجنة الخاصة بالمسابقات العلمية للعام الدراسي   05 
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7002عضو لجنة جرد موجودات السوق الخيري   04 

7007ؤشر الخدمات في فريق كتابة التقرير االستراتيجي رئيس لجنة م  03 

علمية" عضو في مجلس تحرير دار النشر الدولية ألكاديمية ماريانسكايا إم دي شابوفالينكو وعضو هيئة تحرير المجلة ال

 أكاديمية ماريانسكايا"
06 

7070عضو لجنة االستالل الفكري   07 

7070عضو لجنة حقوق االنسان   07 

7070و لجنة الرياضة عض  02 

7070عضو اللجنة االمتحانية المركزية لكلية العلوم السياسية   70 

 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي

The virtual international conference on psychology, sociology, pedagogy, and religion about 

issues modern man face (Dialogo- conference 2020 Vicssr) 

 

70 

7070-7070عضو اللجنة العلمية لفرع السياسة العامة   77 

7070-7070عضو لجنة اختيار المتميزين   75 

7070-7070عضو لجنة اإلرشاد   74 

7070-7070رئيس لجنة االعتماد المؤسسي   73 

7070-7070عضو لجنة المسابقات الطالبية العلمية للدراسات األولية والعليا   76 

7070-7070عضو لجنة برلمان الطلبة   77 

 

 عاشرا: اإلشراف على الرسائل الجامعية

 7070-00 7005ما بعد عام واشكالية الهوية الوطنية  محافظة نينوىاالقليات في  0

 

 حادي عشر: مناقشة الرسائل الجامعية

0 
ات المتحدة دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في صنع السياسات العامة في الوالي

 األمريكية
6-2-7070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على عدد من طلبة المرحلة الثالثة في إجراء استبيان حول مشاكل الطالب  7000-7000اإلشراف خالل العام الدراسي  1

 الجامعي 
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 : معلومات أخرى  اثنا عشر

 

 

 

 

 

 ثالثة عشر: كتب الشكر والتقدير

 

 

 7002-7007نينوى عضو فريق كتابة التقرير االستراتيجي في محافظة  2

-0-70يونس( جة مشكلة النفايات في مدينة الموصل: دراسة حالة أسواق منطقة النبي القيام بدراسة ميدانية بعنوان )معال 3

7002 

القيام بدراسة ميدانية بعنوان )اإلدارة االستراتيجية المتكاملة للمياه في مدينة الموصل: مسببات األزمة والحلول المقترحة(  4

7007-7002 

-7007(( 7007-7007مل مديرية توزيع كهرباء مركز نينوى خالل عامي )القيام بدراسة ميدانية بعنوان )أنشطة وواقع ع 5

7002 

-07-70اإلشراف على عدد من طلبة المرحلة الثانية خالل حضورهم ورشة العمل التي أقامتها كلية العلوم السياسية بتاريخ  6

 بعنوان )جنسية أبناء المرأة العراقية المتزوجة من داعشي( 7007

 7002-7007المراحل غير المنتهية للعام الدراسي -حوث ستة طالب من كلية العلوم السياسيةاإلشراف على ب 7

  7002-7007-7007-7000-7002-7007إشراف على عدة بحوث تخرج لطلبة كلية العلوم السياسية لألعوام  8

 7007-7007-7000-7002-7007بحوث تخرج لطلبة كلية العلوم السياسية لألعوام  مناقشة عدة 9

 7007-07-07المشاركة في حفل يوم النصر العظيم الذي أقامته كلية العلوم السياسية بتاريخ  11

11  تقويم ثالثة بحوث علمية 

 رقم وتاريخ الكتاب عنوان موضوع الشكر والتقدير الجهة المانحة  ت

 تدريس مادتي حقوق اإلنسان والديمقراطية ة الطبعمادة كلي 1
5340 

3-7-7002 

عميد كلية العلوم  2

 السياسية
 متابعة غيابات الطلبة

2/7/776 

7-6-7000 

عميد كلية العلوم  3

 السياسية
 لجنة إدخال الدرجات

2/5/0506 

50-2-7000 

عميد كلية العلوم  4

 السياسية
 7002رين األول تش 3 ندوة )الفساد وضرورات اإلصالح(

مركز نون للدراسات  5

 االستراتيجية

المشاركة في ندوة )الموصل واالنتخابات تحديات بناء االستقرار 

 واإلعمار(
50-5-77007 

عميد كلية العلوم  6

 السياسية
 إعطاء محاضرات في الموقع البديل )برطلة(

2/7/504 

4-5-7007 

 7000نيسان  لمجتمع المدني في اإلصالح والتنمية(دورة )دور مؤسسات ا رئيس نقابة صحة نينوى 7

عميد كلية العلوم  8

 السياسية
 7005تشرين الثاني 70 ندوة )السياسات العامة والحكومات المحلية(

كلية العلوم السياسية  9

 عميد
 دورة )دور مؤسسات المجتمع المدني في اإلصالح والتنمية(

2/7/463 

02-4-7000 
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11 
اسية كلية العلوم السي

عميد + رئيس جامعة 

 الموصل

مؤتمر )المتغيرات اإلقليمية في المنطقة العربية واألدوار الدولية 

 الجديدة(
 7005أيلول  75-74

مركز نون للدراسات  11

 االستراتيجية
 7007-5-50 واالنتخابات تحديات بناء االستقرار واإلعمار( )الموصلندوة 

عميد كلية العلوم  12

 السياسية
 7007-5-4 ء المحاضرات في الموقع البديل)برطلة(إعطا

عميد كلية العلوم  13

 السياسية
 7007-7007 المسابقة العلمية لطلبة الدراسات األولية

 رئيس جامعة الكوفة 14
مؤتمر )اإلصالح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة 

 الفساد(
 7007نيسان  73-76

 كلية الفنونعميد  15

 لةالجمي
 إعطاء محاضرات حقوق اإلنسان

 0457رك ف 

70-6-7007 

عميد كلية العلوم  16

 السياسية
 التبرع لمشروع مبادرة الخير في كلية العلوم السياسية

2/7/543 

73-7-7002 

عميد كلية العلوم  17

 السياسية
 دورة التعليم المستمر )رصد االنتخابات(

2/7/50 

7-0-7002 

18 
عميد كلية العلوم 

منظمة  منسق-السياسية

 المسلة

 7007-07-70 حلقة نقاشية )جنسية أبناء المرأة المتزوجة من داعشي(

عميد كلية العلوم  19

 السياسية
 7007تشرين األول  03 دورة )رصد االنتخابات(

عميد كلية العلوم  21

 السياسية
 7002-7007 المسابقة العلمية لطلبة الدراسات األولية

علوم عميد كلية ال 21

 السياسية
 7002-7007استكمال المسابقات العلمية للعام الدراسي 

2/7/706 

07-3-7002 

وزير التعليم العالي  22

 والبحث العلمي
 مهام التعليم

 7/707م د 

6-3-7070 

وزير التعليم العالي  23

 والبحث العلمي
 التعليم االلكتروني

 7/357د  7

00-7-7070 

24 
وكيل وزارة التعليم 

لي والبحث العلمي العا

 للشؤون العلمية

 التميز في التعليم االلكتروني خالل جائحة كورونا
 4445/ 3ب ت 

77-2-7070 

 التواصل مع الطلبة خالل جائحة كورونا وإنجاح العملية التعليمية جامعة الموصل رئيس 25
2/00/7770 

72-7-7070 

وزير التعليم العالي  26

 والبحث العلمي
 لة في دعم واسناد البرامج الحكوميةالمساهمة الفعا

 7/702م د 

75-2-7070 


