
 العيرة الزاجيت

 

 حباس محمذ مهذي هظام الاظم الشباعي : -

 1961 جاسيخ الىالدة : -

 5/9/3112 جاسيخ الحصىل عليها :                                   ماحعخيرالشهادة :  -

 دولي عام الخخصص الذكيم :                      كاهىن عام الخخصص العام : -

 5/9/3112 جاسيخ الحصىل عليه :            مذسط معاعذ         الللب العلمي : -

 اهثر مً ظبعت ظىىاث عذد ظىىاث الخذمت في الخعليم العالي : -

  عذد ظىىاث الخذمت خاسج الخعليم العالي : -

ذ الالىترووي : -  jabbbermohammed5@gmail.com  البًر

 دًالى وليت اللاهىن حامعت : البيالىسيىطالجهت املاهحت لشهادة  -

 وليت الحلىق حامعت النهشيً الجهت املاهحت لشهادة املاحعخير : -

 الجهت املاهحت لشهادة الذهخىساه : -

الحماًت اللاهىهيت الذوليت للصحفيين في وكذ الحشب )العشاق  عىىان دساظت املاحعخير : -

 اهمىرحا(

 عىىان سظالت الذهخىساه : -

 

           الىظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة مً  ميان العمل الىظيفت ث

ة 1  – 53/55/9007 كلية اللاهىن والعلىم السياسية مسؤول الشعبة الاداٍر

15/50/9055 

ة 3  -94/6/9051 كلية اللاهىن والعلىم السياسية مسؤول الشعبة الاداٍر

94/55/9051 

 95/5/9052 -4/50/9051 كلية اللاهىن والعلىم السياسية مسؤول العيادة اللاهىهية 2

 ومستمر 95/5/9052 كلية اللاهىن والعلىم السياسية ملر كسم اللاهىن  4

 

 



 الجامعاث او املعاهذ التي دسط فيها : -

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

ة الاولى 1   52/5/5779 -6/2/5765 الكلية العسكٍر

  5777 كلية الليادة 3

  9005-9001 اللاهىن والعلىم السياسيةكلية  2

 

 

 امللشساث الذساظيت التي كام بخذسيعها : -

 العىت الذساظيت املادة اللعم اليليت الجامعت ث

1      

3      

 

 

 امللشساث الذساظيت التي كام بخطىيشها او ظاهم في جطىيشها : -

العىت  املادة اللعم اليليت الجامعت ث

 الذساظيت

1      

3      

 

 

 الاششاف على الشظائل و الاطاسيح : -

عىىان الشظالت  اللعم اليليت الجامعت ث

 او الاطشوحت

العىت 

 الذساظيت

1      

3      

 

 

 

 



 املؤجمشاث والىذواث العلميت والىسش التي شاسن فيها : -

هىع املشاسهت  ميان الاوعلاد العىىان ث

 (حضىس  –)بحث 

 العىت

من  املألىفةمضار الجىار غير  1

 الىاحية اللاهىهية املدهية

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9059 حضىر 

اشكالية التداخل بين مفهىمي  3

 الارهاب وحلىق الاوسان

 9051 حضور كاعة الىادي الترفيهي

الحركة الدولية للعيادات  2

 اللاهىهية

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9052 بحث

للعيادات الحركة الدولية  4

 اللاهىهية

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9052 بحث

كاعة امللتلى / جامعة  هدوة اللاهىن واملجتمع 5

 دًالى

 9052 عضو

املصالحة الىطىية وبىاء الدولة  6

 العراكية

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9053 بحث

الاثار الاًجابية لتعدد الزوجات  7

ظاهرة في ظل الارهاب وثىامي 

 الطالق

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9053 بحث

التعاٌش السلمي بين مختلف  8

 الطىائف العراكية

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9053 بحث

مة الابادة الجماعية في ظل  9 جٍر

اللاهىن الدولي الاوساوي وحلىق 

 الاوسان

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9053 بحث

السياسية والاكتصادًة  الابعاد 11

 الهخفاض اسعار الىفط

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9054 بحث

كلية اللاهىن والعلىم  شركات الاستثمار املالي 11

 السياسية

 9054 بحث

الاثار الاهية واملستلبلية لهجرة  13

 الشباب العراقي الى اوروبا

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9054 بحث

حكىمة التكىىكراط امللترحة بين  12

التىافم واملحاصصة واثرها على 

 حلىق الاوسان

كلية اللاهىن والعلىم 

 السياسية

 9054 بحث

 



 الذوساث التي شاسن بها والتي اكامها : -

 العىت ميان الاوعلاد عىىان الذوسة ث

1    

3    

 

 

 او جطىيش الخعليم :املششوعاث البحثيت في مجال الخخصص لخذمت البيئت واملجخمع  -

 العىت محل اليشش عىىان البحث ث

1    

3    

 

 

 ( التي كام بيششها :impact factorsاملجالث العامليت ومجالث ) -

العذد  عىىان البحث الذولت اظم املجلت ث

الزي وشش 

 فيه

 العىت

مجلة كلية  1

اللاهىن والعلىم 

 السياسية

مبدأ كاهىهية الجرائم والعلىبات  العراق

وثطبيلاثه في اللاهىن الدولي 

 الجىائي

  

3      

 

 

 عضىيت الهيئاث العلميت املحليت والذوليت : -

جاسيخ  دوليت/محليت اظم الهيئت ث

 الاهدعاب

 /ماصال عضىا 

 اهتهاء العضىيت

 مالحظاث

1      

3      

 

 



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

ما حصل  هىع الابذاع او اليشاط ث

عليه 

شهادة /)حائضة

هخاب /جلذًشيت

 شىش(

عىىان  الجهت املاهحت

اليشاط او 

 الابذاع

 العىت

5      

9      

 

 الخأليف والترحمت : -

 

 

 اللغاث التي ًجيذها : -

1-  

3- 

 معاهماث في خذمت املجخمع : -

1-  

3-  

 ـ وشاطاث اخشي        

1-  

3-  

 شاهشيً حعً حعاوهىم معىا خذمت للعلم                                      

 

اظم داس  عىىان الىخاب ث

 اليشش

عذد  ظىت اليشش

 الطبعاث

غير  /مىهجيت 

 مىهجيت

1      

3      


