
 السيرة الذاتية

 
 الصورة

 

 عالء الذًً محمذ حمذان صغير  الاظم الشباعي : -

 2:83 جاسيخ الىالدة : -

 29/5/3125جاسيخ الحصىل عليها :                                       الشهادة : دهخىساه -

 كاهىن اداسي  الخخصص الذكيم :                    اللاهىن العام الخخصص العام : -

 42/6/3127جاسيخ الحصىل عليه :                       الللب العلمي : اظخار معاعذ -

 ظىت  22 عذد ظىىاث الخذمت في الخعليم العالي : -

 حعع ظىىاث وشهش واحذ عذد ظىىاث الخذمت خاسج الخعليم العالي : -

ذ الالكترووي : -  dr.alaaldeenh@yahoo.comالبًر

 حمهىسيت العشاق : البكالىسيىطجهت املاهحت لشهادة ال -

 حمهىسيت العشاق الجهت املاهحت لشهادة املاحعخير : -

 اللاهشة -حمهىسيت مصش العشبيت  الجهت املاهحت لشهادة الذهخىساه : -

 دساظت ملاسهت –في مجال الىظيفت العامت  (الترفيعالتركيت )مىاوع  عىىان دساظت املاحعخير : -

 دساظت ملاسهت –معؤوليت الاداسة عً الاخطاء املشفليت  الذهخىساه : عىىان سظالت -

 

 الىظائف التي شغلها :  -

 الى –الفترة مً  مكان العمل الىظيفت ث

محاكم استئىاف بغداد/  محامي 1

 دًالى

 

  جامعة دًالى السياسية والعلوم القاهون  كلية في تدريس ي 2

 

 الجامعاث او املعاهذ التي دسط فيها : -

 مالحظاث الى –الفترة مً  املعهذ (/الجهت )الجامعت )الكليت( ث

جامعة  كلية القاهون والعلوم السياسية 1

 دًالى 

  لغاًة الان -2005

2    



 امللشساث الذساظيت التي كام بخذسيعها : -

العىت  املادة اللعم الكليت الجامعت ث

 الذساظيت

كلية القاهون والعلوم  دًالى 1

 السياسية

املدخل لدراسة   القاهون 

 القاهون 

2013-2014 

كلية القاهون والعلوم  دًالى 2

 السياسية

 2015-2014 القاهون املدوي القاهون 

كلية القاهون والعلوم  دًالى 3

 السياسية

 2016-2015 القضاء الاداري  القاهون 

كلية القاهون والعلوم  دًالى 4

 السياسية

 2016-2015 القاهون التجاري  القاهون 

كلية القاهون والعلوم  دًالى 5

 السياسية

 2017-2016 الاوراق التجارية القاهون 

 

 امللشساث الذساظيت التي كام بخطىيشها او ظاهم في جطىيشها : -

 العىت الذساظيت املادة اللعم الكليت الجامعت ث

القاهون  القاهون  القاهون  دًالى 1

 الاداري 

2015-2016 

      

 

 على الشظائل و الاطاسيح :الاششاف  -

العىت  عىىان الشظالت او الاطشوحت اللعم الكليت الجامعت ث

 الذساظيت

حق الاوسان في التعليم في ظل  حقوق الاوسان القاهون  دًالى 1

دراسة  -2005الدستور العراقي 

 مقارهة

2016 

2      

 

 



 املؤجمشاث والىذواث العلميت والىسش التي شاسن فيها : -

هىع املشاسهت  مكان الاوعلاد العىىان ث

 حضىس ( –)بحث 

 العىت

 2016 حضور  كلية القاهون/ دًالى هجرة الشباب الى اوروبا 1

     

 

 الذوساث التي شاسن بها والتي اكامها : -

 العىت مكان الاوعلاد عىىان الذوسة ث

    

    

 

 : واملجخمع او جطىيش الخعليماملششوعاث البحثيت في مجال الخخصص لخذمت البيئت  -

 العىت محل اليشش عىىان البحث ث

    

    

 

 ( التي كام بيششها :impact factorsاملجالث العامليت ومجالث ) -

العذد الزي وشش  عىىان البحث الذولت اظم املجلت ث

 فيه

 العىت

      

      

 

 عضىيت الهيئاث العلميت املحليت والذوليت : -

جاسيخ  دوليت/محليت اظم الهيئت ث

 الاهدعاب

 /ماصال عضىا 

 اهتهاء العضىيت

 مالحظاث

      

      

 

 

 



 

 هخب شكش ( :/شهاداث جلذًشيت  /ابذاعاث او وشاطاث حصل فيها على )حىائض  -

هىع الابذاع او  ث

 اليشاط

ما حصل عليه 

شهادة /)حائضة

هخاب /جلذًشيت

 شكش(

عىىان اليشاط او  الجهت املاهحت

 الابذاع

 العىت

      

      

 

 الخأليف والترحمت : -

اظم داس  عىىان الكخاب ث

 اليشش

عذد  ظىت اليشش

 الطبعاث

غير  /مىهجيت 

 مىهجيت

      

      

 

 اللغاث التي ًجيذها : -

 العشبيت -2

ت -2  إلاهكليًز

 

 معاهماث في خذمت املجخمع : -

2-  

3-  

 وشاطاث اخشي  -

2-  

3-  

 شاهشيً حعً حعاوهكم معىا خذمت للعلم

 

 

 وظام عماد عبذ الغني.م.م                                                                             

 مذًش كعم ضمان الجىدة والاداء الجامعي                                                                   


