
 السيرة الذاتية

  

 المعلومات الشخصية

 

 وجيه حميد زيدان االسم الثالثي:

 العراقية الجنسية:

 تكريت محل الوالدة:

 12/21/1960 تاريخ الوالدة:

 العلوم السياسية االختصاص العام:

 سياسة دولية/عالقات دولية االختصاص الدقيق:

 اللقب العلمي: مدرس

 متزوج الحالة الزوجية:

  tu.edu.iqhameed60-wajeeh@ اإللكتروني:البريد 

  

 الشهادات

 التقدير الشهادة ت
الدولة 

 المانحة
 تأريخها االختصاص الجامعة المانحة

 06/30/1983  العلوم السياسية  بغداد  العراق  متوسط  البكالوريوس  1 

 المستنصرية  العراق  جيد  الماجستير  2 

العلوم  

السياسية/الدراسات 

 الدولية

 01/18/2004 

 مصر  امتياز  الدكتوراه  3 
معهد البحوث والدراسات  

 العربية

العلوم  

 السياسية/سياسة دولية
 03/04/2014 
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 اللقب العلمي

 تأريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 02/24/2004  مدرس مساعد  1 

 10/26/2009   مدرس 2 

  

 الدروس التي يقوم بتدريسها

  

 الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات االولية ت

 الديمقراطية والحريات العامة  1 

 حقوق االنسان  2 

 الرأي العام 3

 مقدمة في علم السياسة 4

 المشكالت السياسية في دول العالم الثالث 5

 البحوث والمقاالت المنشورة

 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 06/13/2006  طبيعة العالقات االدنية االمريكية وافاقها المستقبلية  1 
كلية التربية/مجلة جامعة تكريت  

 للعلوم االنسانية



 مكان النشر تأريخ النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 04/10/2007  االرهاب ماضيه وحاضره دراسة تاريخية سياسية  2 
كلية التربية/مجلة جامعة تكريت  

 للعلوم االنسانية

 08/19/2008  الصراع على المياه العربية )العراق ودول بالد الشام(  3 
كلية التربية/مجلة جامعة تكريت  

 للعلوم االنسانية

 4 
التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية اصدار  

 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني )دراسة مستقبلية(
 07/26/2009 

القانون/مجلة جامعة تكريت كلية  

 للعلوم القانونية والسياسية

   

 التكريم والجوائز وكتب الشكر

نوع المنح  أسباب المنح تاريخه الجهة المانحة ت  

1 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس  

 جامعة تكريت
 06/02/1992 

للجهود المتميزة في العمل في قسم الشؤون  

 القانونية واالدارية
 كتاب شكر

2 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس  

 جامعة تكريت
 09/12/1992 

للجهود المتميزة في العمل خالل اعطلة  

 الصيفية
 كتاب شكر

3 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس  

 جامعة تكريت
 كتاب شكر الجهود المتميزة في اداء العمل  03/25/2014 

4 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس  

 جامعة تكريت
 05/13/2014 

استنادا الى الشكر الموجه من وزير التعليم  

 العالي والبحث العلمي الى جامعة تكريت
 كتاب شكر

5 
كتاب شكر وتقدير من السيد عميد 

 كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت
 كتاب شكر للجهود المبذولة في العمل 03/27/2015

6 
كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس 

 جامعة تكريت
05/12/2015 

بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرون لتاسيس 

 جامعة تكريت
 كتاب شكر

  



 

 


