
 الصيرة الذاجيت

 

 

 

 محمىد عادل محمىد الزباعي:الاشم  -

 01/01/0191 الىالدة:جاريخ  -

 11/01/1102 :جاريخ الحصىل عليهاماحصخير                                 الشهادة: -

 اللاهىن املذوي الذكيم:الخخصص        ماحصخير في اللاهىن الخاص: الخخصص العام -

 15/01/1102 عليه:جاريخ الحصىل                     مصاعذمذرس العلمي: الللب  -

  :شىىاث الخذمت في الخعليم العالي عذد -

 :ىىاث الخذمت خارج الخعليم العاليعذد ش -

  mahmoudadel6969@gmail.com :البريذ الالىترووي -

 وليت اللاهىن والعلىم الصياشيت/ حامعت ديالى :سالبيالىريى الجهت املاهحت لشهادة  -

 وليت الحلىق/ الجامعت إلاشالميت في لبىان املاحصخير:الجهت املاهحت لشهادة  -

 الالتزام بالخحذيز في مجال جذاول املىخجاث الخطزة  املاحصخير:عىىان دراشت  -

 

 فيها:الجامعاث او املعاهذ التي درس  -

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

كليت اللاهون والعلوم جامعت ديالى/  0

 السياسيت 

7002 - 7022  

  7022 -7027 كليت الحلوق / في لبىان الجامعت إلاسالميت 1

 

 بخذريصها:امللزراث الذراشيت التي كام  -

 الصىت الذراشيت املادة اللصم اليليت الجامعت ث

 7022-7022 جاريخ اللاهون  اللاهون  السياسيتاللاهون والعلوم  ديالى 2

العلوم  اللاهون والعلوم السياسيت  ديالى 7

 السياسيت

املذخل 

لذراست 

7022-7022 

mailto:mahmoudadel6969@gmail.com


 اللاهون 

 

 

3 

 

 

الامام 

الكاظم )ع( 

للعلوم 

إلاسالميت 

 الجامعت

 7022-7022 اللاهون املذوي اللاهون  

الامام  2

الكاظم )ع( 

للعلوم 

إلاسالميت 

 الجامعت

 7022-7022 العلود املسماة اللاهون  

الامام  2

الكاظم )ع( 

للعلوم 

إلاسالميت 

 الجامعت

العلوباث  اللاهون  

 الخاص

7022-7022 

 7022-7022 اللاهون املذوي اللاهون  اللاهون والعلوم السياسيت ديالى 2

املذخل  اللاهون  اللاهون والعلوم السياسيت ديالى 2

لذراست 

 اللاهون 

7022-7022 

 

 فيها:املؤجمزاث والىذواث العلميت والىرش التي شارن  -

هىع املشارهت  ميان الاوعلاد العىىان ث

 حضىر( –)بحث 

 الصىت

 مؤجمز:  2

في رحاب الامام الكاظم )ع( 

 كليدىا جزهو بالعلم واملعزفت

كليت الامام 

 الكاظم )ع(

 7022-7022 بحث

 هذوة علميت: 7

مذى فاعليت الدشزيعاث 

مجلس الىواب في الصادرة مً 

 حمايت املستهلك العزاقي

كليت الامام 

 الكاظم )ع(

 7022-7022 بحث

3 

 

 ورشت عمل:

حمايت املصىفاث على شبكت 

كليت اللاهون 

والعلوم 

 7022-702 بحث



 السياسيت الاهترهذ 

 ورشت عمل: 2

آليت املحكمت الافتراضيت 

ومساهمتها في حعزيز كذراث 

 الطالب

 

 

كليت الامام 

 )ع(الكاظم 

 7022-7022 بحث

 ورشت عمل: 2

خذمت مواطً  تالالمزكزي

 ووحذة وطً

 

فىذق املىصور 

 مليا

 7022-7022 حضور 

 ورشت عمل: 2

الخصييف الوطني لجودة 

 الجامعاث العزاكيت

 

امللخلى الثلافي/ 

 جامعت ديالي

 7022/7022 حضور 

 

 (:شىزهخب /شهاداث جلذيزيت  /ابذاعاث او وشاطاث حصل فيها على )حىائز  -

ما حصل  هىع الابذاع او اليشاط ث

عليه 

شهادة /)حائزة

هخاب /جلذيزيت

 شىز(

عىىان  الجهت املاهحت

اليشاط او 

 الابذاع

 الصىت

كليت الامام  كخاب شكز عمل محكمت افتراضيت 2

 الكاظم )ع(

 7022 

كليت الامام  كخاب شكز مشاركت في مؤجمز علمي 7

 الكاظم )ع(

 7022 

عمادة كليت  كخاب شكز جأليف كخاب  3

اللاهون 

والعلوم 

 السياسيت

 7022 

 

 

 



 والترحمت:الخأليف  -

 

 يجيذها:اللغاث التي  -

 العزبيت  -0

 .إلاهجليزيت -1

 شاهزيً حصً حعاوهىم معىا خذمت للعلم                                      

 

اشم دار  عىىان الىخاب ث

 اليشز

عذد  شىت اليشز

 الطبعاث

غير  /مىهجيت 

 مىهجيت

الالتزام بالخحذيز في  2

مجال جذاول املىخجاث 

 الخطزة

 "دراست ملارهت"

ميشوراث 

الحلبي 

 الحلوكيت 

 منهجيغير  وسخت 2200 7022


