
 الطيرة الذاجيت

 

 رغذ عبذ الامير مظلىم الاضم الزباعي : -

 55/5/5891 جاريخ الىالدة : -

 5115 جاريخ الحصىل عليها :                                         ماحطخير الشهادة : -

 دولي خاص الخخصص الذقيق :                         قاهىن خاص الخخصص العام : -

 5155 جاريخ الحصىل عليه :                                     مذرص اللقب العلمي : -

 ضىىاث 51 عذد ضىىاث الخذمت في الخعليم العالي : -

 ال ًىحذ عذد ضىىاث الخذمت خارج الخعليم العالي : -

ذ الالنترووي : -    البًر

 حامعت بغذاد/ مليت القاهىن  : البهالىريىصالجهت املاهحت لشهادة  -

 حامعت بغذاد/ مليت القاهىن  لشهادة املاحطخير : الجهت املاهحت -

 الجهت املاهحت لشهادة الذلخىراه : -

 مشهلت اوعذام في ضىء القاهىن الذولي الخاص )دراضت مقارهت( عىىان دراضت املاحطخير : -

 عىىان رضالت الذلخىراه : -

 

           الىظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة مً  مهان العمل الىظيفت ث

 7022-7002 جامعت بغداد جدريسيت 5

 7022 كليت دجلت جدريسيت 5

 7022-7022 كليت القاهىن/ جامعت ديالى جدريسيت 3

مسؤولت وحدة العالقاث  4

 والبعثاث الدوليت

 7027 كليت القاهىن/ جامعت ديالى

 

 

 

 



 الجامعاث او املعاهذ التي درص فيها : -

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

  7022-7002 كليت القاهىن/ جامعت بغداد 5

  7022 كليت دجلت/ جامعت بغداد 5

  7022-7022 كليت القاهىن/ جامعت ديالى 3

 املقزراث الذراضيت التي قام بخذريطها : -

 الطىت الذراضيت املادة القطم الهليت الجامعت ث

 7002 دولي الخاص القاهىن  بغداد 5

مدخل لدراست  جىفيذ العام القاهىن  بغداد 5

 القاهىن 

7002 

مزافعاث  جىفيذ العام القاهىن  بغداد 3

واثباث )القسم 

 الخاص(

7002 

 7020 الخاص مزافعاث واثباث القاهىن  بغداد 4

مزافعاث  دولي خاص دجلت دجلت 5

واثباث مدخل 

 لدراست 

7022 

 شزيعت  دولي خاص القاهىن  ديالى 6

 جىفيذ

 دولي خاص

7027-7022 

 

 املقزراث الذراضيت التي قام بخطىيزها او ضاهم في جطىيزها : -

الطىت  املادة القطم الهليت الجامعت ث

 الذراضيت

 7002 دولي خاص الخاص القاهىن  ديالى 2

7      

 

 

 

 

 



 الاشزاف على الزضائل و الاطاريح : -

عىىان الزضالت  القطم الهليت الجامعت ث

 او الاطزوحت

الطىت 

 الذراضيت

2      

7      

 

 املؤجمزاث والىذواث العلميت والىرش التي شارك فيها : -

هىع املشارلت  مهان الاوعقاد العىىان ث

حضىر  –)بحث 

) 

 الطىت

مشكلت ومىاسعاجه والحلىل  5

 7002املقترحت في ظل قاهىن 

كليت القاهىن/ 

 جامعت ديالى

 7022 بحث

مؤجمز كليت القاهىن والعلىم  5

 السياسيت/ جامعت ديالى

لجىت جحضيريت  كليت القاهىن 

 وحضىر 

7027 

 

 الذوراث التي شارك بها والتي اقامها : -

 الطىت مهان الاوعقاد عىىان الذورة ث

الىضع القاهىوي لعديم الجيسيت  5

في ضىء قاهىن الجيسيت لعام 

7002 

كليت القاهىن/ جامعت 

 النهزيً

7022 

كليت القاهىن/ جامعت  للعقاراثحزيت جملك الاجاهب  5

 النهزيً

7022 

مبدأ حسً الىيت في جىفيذ  3

 املعاهداث الدوليت 

كليت القاهىن/ جامعت 

 الحلت

7022 

 

 املشزوعاث البحثيت في مجال الخخصص لخذمت البيئت واملجخمع او جطىيز الخعليم : -

 الطىت محل اليشز عىىان البحث ث

5    

5    

 



 ( التي قام بيشزها :impact factorsومجالث )املجالث العامليت  -

العذد الذي وشز  عىىان البحث الذولت اضم املجلت ث

 فيه

 الطىت

5      

5      

 عضىيت الهيئاث العلميت املحليت والذوليت : -

جاريخ  دوليت/محليت اضم الهيئت ث

 الاهدطاب

 /ماسال عضىا 

 اهتهاء العضىيت

 مالحظاث

5      

5      

 

 لخب شنز ( :/شهاداث جقذًزيت  /ابذاعاث او وشاطاث حصل فيها على )حىائش  -

ما حصل  هىع الابذاع او اليشاط ث

عليه 

شهادة /)حائشة

لخاب /جقذًزيت

 شنز(

عىىان  الجهت املاهحت

اليشاط او 

 الابذاع

 الطىت

مؤجمز كليت القاهىن  5

 والعلىم السياسيت

شهادة 

كتاب  -جقديزيت

 شكز

   جامعت ديالى

  7022 جامعت ديالى كتاب شكز جدريس فىق الىصاب 5

  7022 جامعت ديالى كتاب شكز املشاركت بلجان 3

اكمال اجزاءاث الطلبت  4

 املقبىلين

  7002  شكز وجقديز

افضل افزاء في محافظت  5

 ديالى

  7022  شهادة جقديزيت

 

 

 

 



 الخأليف والترحمت : -

 

 

 اللغاث التي ًجيذها : -

5-  

5- 

 مطاهماث في خذمت املجخمع : -

5-  

5-  

 ـ وشاطاث اخزي        

5-  

5-  

 شالزيً حطً حعاوهنم معىا خذمت للعلم                                      

 

اضم دار  عىىان النخاب ث

 اليشز

عذد  ضىت اليشز

 الطبعاث

غير  /مىهجيت 

 مىهجيت

5      

5      


