
 

 العيرة الزاجيت 

 

 عبذ الشصاق ظالل جاظم هصيف   الاظم الشباعي : -

 72/4/8721 جاسيخ الىالدة : -

 7002 جاسيخ الحصىل عليها :                             ماجعخير الؽهادة :           -

 اللاهىن الجىائي  الخخصص الذكيم :                  اللاهىن العام  الخخصص العام :  -

  7082جاسيخ الحصىل عليه :                 اظخار معاعذ        الللب العلمي :  -

 ظىت   88:   عذد ظىىاث الخذمت في الخعليم العالي  -

 اؼهش  7,4    عذد ظىىاث الخذمت خاسج الخعليم العالي : -

 abdulrazak.sara@yahoo.com      البريذ الالىترووي : -

 وليت اليرمىن الجامعت    : البيالىسيىطالجهت املاهحت لؽهادة  -

 وليت اللاهىن /الجامعت املعدىصشيت  الجهت املاهحت لؽهادة املاجعخير : -

 ظالب دهخىساه /كاهىن جامعت بابل  الجهت املاهحت لؽهادة الذهخىساه : -

 اللصذ الجىائي والخعاء والصلت بينهما  عىىان دساظت املاجعخير : -

 ///   عىىان سظالت الذهخىساه : -

           الىظائف التي ؼغلها : -

 الى –الفترة مً  ميان العمل الىظيفت ث

 7087 -7080 وليت اللاهىن /جامعت ديالى  ملشس كعم اللاهىن  1

 7088-7007 وليت اللاهىن /جامعت ديالى معؤول ؼعبت الاعالم  2

 7088 وليت اللاهىن /جامعت ديالى ول وحذة الصياهت معؤ  3

 7007 وليت اللاهىن /جامعت ديالى عضى في الخعليم املعخمش  4

 7007 وليت اللاهىن /جامعت ديالى مخحاهيت عضى اللجىت  الا  5

 7087-7088 وليت اللاهىن /جامعت ديالى  العلبت  عضى لجىت اهضباط 6

 7087-7087 وليت اللاهىن /جامعت ديالى عضى مجلغ كعم اللاهىن  7

 7082-7087 وليت اللاهىن /جامعت ديالى عضى اللجىت العلميت  8

 7084 وليت اللاهىن /جامعت ديالى لجىت جلييم الاظعاس  9

عضى اللجىت الخحضيريت ملؤجمش  11

 اليليت العلمي الاول 

 7088 وليت اللاهىن /جامعت ديالى

  7082-7007 وليت اللاهىن /جامعت ديالى مهام اخشي  11

 

 



 او املعاهذ التي دسط فيها : الجامعاث -

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

  لحذ الان ---7002 وليت اللاهىن /جامعت ديالى 8

و 7002و 7002 وليت اليرمىن الجامعت  7

 7088و7007و7001

 

2    

 

 امللشساث الذساظيت التي كام بخذسيعها : -

 السىت الذساسيت املادة اللسم اليليت الجامعت ث

 2117-2116 احشام وعلاب  اللاهىن  وليت اللاهىن والعلىم العياظيت   دًالى  1

  2117-2116 علىباث عام  اللاهىن  وليت اللاهىن والعلىم العياظيت   دًالى  2

2117-2118 

 2118-2117 علىباث خاص  اللاهىن  وليت اللاهىن والعلىم العياظيت   دًالى  3

اضىل  اللاهىن  وليت اللاهىن والعلىم العياظيت   دًالى  4

املحاهماث 

 الجضائيت 

2118-2119 

 2113الى  2119

2115-2116 

الخحليم  اللاهىن  وليت اللاهىن والعلىم العياظيت   دًالى  5

 الجىائي 

 2113الى 2119

 

 امللشساث الذساظيت التي كام بخعىيشها او ظاهم في جعىيشها : -

السىت  املادة اللسم اليليت الجامعت ث

 الذساسيت

     ًىحذ ال 1

2      

 

 الاؼشاف على الشظائل و الاظاسيح : -

عىىان الشسالت  اللسم اليليت الجامعت ث

 او الاظشوحت

السىت 

 الذساسيت

     الًىحذ 1

2      



 والىسػ التي ؼاسن فيها :املؤجمشاث والىذواث العلميت  -

هىع املشاسهت  ميان الاوعلاد العىىان ث

 حضىس ( –)بحث 

 السىت

هذوة الاثاس الاًجابيت لخعذد  1

 الضوحاث 

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 
 26/12/2115 حضىس 

هذوة حشيمت الابادة الجماعيت  2

 في ظل اللاهىن الاوساوي 

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 
 29/12/2116 حضىس 

هذوة حشب املياه بين الخلىل  3

 املفشوضت وامللشفىضت 

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 
 11/12/2112 حضىس 

 املألىفتهذوة مضاس الجىاس غير  4

وجيفها اللاهىوي مً وحهت هظش 

كاهىهيت _سياسيت _ششعيت 

 _احخماعيت 

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 
 16/12/2112 حضىس 

املذهيت الىاحمت  املسؤوليتهذوة  5

 عً خعا العبيب العادي 

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 
 5/12/2112 حضىس 

هذوة الظاهشة الاًجابيت لخعذد  6

الضوحاث في ظل الاس هاب 

 وجىامي ظاهشة العالق  

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 
 29/12/2115 حضىس 

_وليت جامعت ديالى   ة جحذًث املىاهج الذساسيت هذو  7

 اللاهىن 

 

 

 2111 حضىس 

هذوة ثلافت املىاظً واهميتها في  8

 بىاء املجخمع الذًملشاظي 

 

 

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 

 

 12/12/2113 حضىس 

ششواث الاسدثماس املالي وفلا  9

 للاهىن الاسدثماس العشاقي 

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 
 3/4/2116 حضىس 

الاثاس الاهيت واملسخلبليت لهجشة  11

 با و الشباب العشاقي الى اوس 

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 
 12/4/2116 حضىس 

وسشت  العذالت في مخىاول  11

 الجميع 

 2111 مشاسهت  بغذاد 

مؤجمش  العلمي الاول )الاسخفضاص  12

 في اللاهىن العشاقي(

جامعت ديالى _وليت 

 اللاهىن 
 2112 بحث 



وليت التربيت  اللشآويالاعجاص  مؤجمش  13

 الاظاظيت 
 2111 حضىس 

وليت اللاهىن  هذوة اليت و عمل لجىت الخعضيذ  14

 /جامعت ديالى
 2111 حضىس 

العشاق واليت خشوج مً الفطل   15

 السابع مً ميثاق الامم املخحذة 

وليت اللاهىن 

 /جامعت ديالى
 2111 حضىس 

هذوة الخجشبت الذًملشاظيت في  16

 املغشب 

وليت اللاهىن 

 /جامعت ديالى
 2111 حضىس 

ير املشيض وفلا هذوة جبط 17

 لللاهىن  

وليت العب  

 /جامعت ديالى
 2111 حضىس 

–وليت الهىذظت  مؤجمش العلمي الاول  18

 ديالى 
 2111 حضىس 

 2111 حضىس  ديالى  –وليت العب  هذوة سشظان الثذي  19

هذوة حشيمت التزويش :الاثاس  21

 واملعالجاث 

وليت اللاهىن 

 /جامعت ديالى
 2111 مشاسن

هذوة حلىق الاوسان في اللاهىن  21

 الذولي والظلم السياس ي 

وليت اللاهىن 

 /جامعت ديالى

 2111 حضىس 

هذوة الاعالم العالمي لخلىق  22

 الاوسان 

وليت اللاهىن 

 /جامعت ديالى
 2119 حضىس 

ظاهشة املخذساث الاثاس  23

 واملعالجاث 

وليت اللاهىن 

 /جامعت ديالى
 2119 حضىس 

 

 الذوساث التي ؼاسن بها والتي اكامها : -

 السىت ميان الاوعلاد عىىان الذوسة ث

1    

2    

 

 املؽشوعاث البحثيت في مجال الخخصص لخذمت البيئت واملجخمع او جعىيش الخعليم : -

 السىت محل اليشش البحث عىىان ث

ضماهاث املتهم في مشحلت الخحليم  1

 البذائي 

 23/2119 مجلت دًالى 

 37/2118 مجلت الفخح  الخفشيذ العلابي  2



 34/2119 مجلت دًالى  حشائم الخحشش الجيس ي 3

 116/2111 مجلت الاسخار  الخىييف اللاهىوي لشابعه الاًفاد  4

مجلت املؤجمش الاول ليليت  الاسخفضاص في اللاهىن العشاقي  5

اللاهىن والعلىم 

 دًالى  –اسيت يالس

2111 

حشيمت تهشيب املهاحشيً والاثاس  6

 املترجبت عليها 

مجلت العلىم اللاهىهيت 

 ولسياسيت 

2112 

 2112 مجلت اللاهىن هشوىن  حشيمت الاججاس بالبشش  7

حجيت البطمت الىساثيت في  8

 الجىائي الاثباث 

 2112 مجلت اللاهىن جىشيذ 

هعاق الطلت بين اللطذ الجىائي  9

 والخعأ

 2119 مجلت الفخح 

 2118 مجلت الفخح  كخل الشحمت في الششيعت واللاهىن  11

 

 ( التي كام بيؽشها :impact factorsاملجالث العامليت ومجالث ) -

العذد الزي وشش  عىىان البحث الذولت اسم املجلت ث

 فيه

 السىت

مجلت العلىم  1

اللاهىهيت 

 والسياسيت 

حشيمت التهشيب  العشاق 

املهاحشيً 

والاثاس املترجبت 

 عليها 

 2112 

2      

 عضىيت الهيئاث العلميت املحليت والذوليت : -

 /ماصال عضىا  جاسيخ الاهدساب دوليت/محليت اسم الهيئت ث

 اهتهاء العضىيت

 مالحظاث

1      

2      

 

 

 

 



 هخب ؼىش ( :/ؼهاداث جلذيشيت  /ابذاعاث او وؽاظاث حصل فيها على )جىائض  -

هىع الابذاع او  ث

 اليشاط

ما حطل عليه 

شهادة /)حائضة

هخاب /جلذًشيت

 شىش(

عىىان اليشاط  الجهت املاهحت

 او الابذاع

 السىت

اعمال لجىت  1

 امخحاهيه

وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش 

 السياسيت _ دًالى 

جميز في عمل 

 اللجىت 

2116 

وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش  لجىت احخفال  2

 السياسيت _ دًالى

 

 

 2112 اهجاح اعمال 

وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش  اكامت هذوة  3

 السياسيت _ دًالى

 

 2111 اهجاح هذوة 

اعمال لجىذ  4

 جلييم 

وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش 

 السياسيت _ دًالى

 2111 %91جميز  

لجان  5

 امخحاهيه

وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش 

 السياسيت _ دًالى

جميز اعمال 

 اللجىت 

2111 

مشاكبت  6

  امخحاهيه

حهاص الاششاف والخلىيم  شىش وجلذًش 

 العلمي 

حشخيظ حاالث 

 غش 

2111 

حغعيت  7

 وشاظاث 

وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش 

 السياسيت _ دًالى

 

 

 2111 حغعيت اعالميت 

وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش  اكامت هذوة  8

 السياسيت _ دًالى

 2111 اهجاح هذوة 

لجان  9

  امخحاهيه

جميز  في لجان  سئاست حامعت دًالى  شىش وجلذًش 

  امخحاهيه

2111 

وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش  اعمال مؤجمش  11

 السياسيت _ دًالى

 

 

 

اهجاح املؤجمش  

 العلمي الاول 

2111 

 2111 اهجاح هذوة وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش  هذوة علميت  11



 السياسيت _ 

 دًالى

 

وليت اللاهىن والعلىم  شىش وجلذًش  لجىت امخحاهيت  12

 السياسيت _ دًالى

جميز لجىت 

 امخحاهيت 

2119 

جميز لجىت  سئاست الجامعت  شىش وجلذًش  لجىت امخحاهيت  13

 امخحاهيت 

2119 

وليت اللاهىن /جامعت  شىش وجلذًش لجىت امخحاهيت  14

 ديالى
جميز لجىت 

 امخحاهيت 

2118 

جميز لجىت  سئاظت الجامعت  شىش وجلذًش  لجىت امخحاهيت  15

 امخحاهيت 

2118 

وليت اللاهىن /جامعت  شىش وجلذًش  مىجض علمي  16

 ديالى
مساهمت في 

 جحليم مىجض 

2111 

 2114 مىجض علمي  وصاسة الخعليم العالي  ىش وجلذًش ش مىجض علمي  17

 

 الخأليف والترجمت : -

 اللغاث التي يجيذها : -

 اللغت إلاهيليزيت -8

 اللغت العشبيت  -7

 معاهماث في خذمت املجخمع : -

 الحضىس في الىذواث والحللاث الىلاؼيت والخثلفيت  -8

 ـ وؽاظاث اخشي        

 الليام بخلييم بعض البحىث  -8

 املعاهمت في اليؽاظاث العالبيت  -7

 ؼاهشيً حعً حعاوهىم معىا خذمت للعلم                                      

اسم داس  عىىان الىخاب ث

 اليشش

غير  /مىهجيت  عذد العبعاث سىت اليشش

 مىهجيت

     ًىحذ ال 1

      


