
 الطيرة الذاجيت

 

 

 عبذ الباضط عبذ الزحيم عباص مصطفى الاضم الزباعي : -

 8691 جاريخ الىالدة : -

 9/81/1188 جاريخ الحصىل عليها :                                     ماحطخيرالشهادة :  -

 اللاهىن الذضخىري الخخصص الذكيم :                       كاهىن عام الخخصص العام : -

 81/81/1188 جاريخ الحصىل عليه :                                 مذرص الللب العلمي : -

 ضىت 81 عذد ضىىاث الخذمت في الخعليم العالي : -

  عذد ضىىاث الخذمت خارج الخعليم العالي : -

ذ الالكترووي : -  basit_abbas@yahoo.com  البًر

 حامعت النهزيً : البكالىريىصالجهت املاهحت لشهادة  -

 حامعت الجىان الجهت املاهحت لشهادة املاحطخير : -

 الجهت املاهحت لشهادة الذهخىراه : -

حزيت حعبير ام خزق ملىاثيم حلىق في وضائل الاعالم  لألهبياءالاضاءة  عىىان دراضت املاحطخير : -

 الاوطان

 عىىان رضالت الذهخىراه : -

 

           الىظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة مً  مكان العمل الىظيفت ث

كليت اللاهىن والعلىم السياسيت/ جامعت  ملزر الدراساث العليا 1

 دًالى

1/8/5112 

5    

3    

 

 

 



 

 الجامعاث او املعاهذ التي درص فيها : -

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

  5111-5111 جامعت دًالى/ كليت العلىم 8

  5115 ت اللاهىن والعلىم السياسيتكلي /جامعت دًالى 1

3    

 

 

 امللزراث الذراضيت التي كام بخذريطها : -

الطىت  املادة اللطم الكليت الجامعت ث

 الذراضيت

 5115-5111 ق الاوسانحلى  جميع الاكسام العلىم دًالى 1

اللاهىن والعلىم  دًالى 5

 السياسيت

اللاهىن والعلىم 

 السياسيت

 5113-5115 ق الاوسانحلى 

اللاهىن والعلىم  دًالى 3

 السياسيت

حلىق الاوسان  اللاهىن 

 علىباث عام 

 جىفيذ

5113-5112 

اللاهىن والعلىم  دًالى 2

 السياسيت

 حلىق الاوسان اللاهىن 

 جىفيذ

5112-5112 

اللاهىن والعلىم  دًالى 2

 السياسيت

حلىق الاوسان  اللاهىن 

 علىباث عام

5112-5112 

 5112-5112 حلىق الاوسان  الطب دًالى 2

اللاهىن والعلىم  دًالى 7

 السياسيت

حلىق الاوسان  اللاهىن 

/ اللسم علىباث

 العام

5112-5117 

 

 

 

 



 امللزراث الذراضيت التي كام بخطىيزها او ضاهم في جطىيزها : -

الطىت  املادة اللطم الكليت الجامعت ث

 الذراضيت

1      

5      

 الزضائل و الاطاريح : الاشزاف على -

عىىان الزضالت  اللطم الكليت الجامعت ث

 او الاطزوحت

الطىت 

 الذراضيت

1      

5      

 

 املؤجمزاث والىذواث العلميت والىرش التي شارن فيها : -

هىع املشارهت  مكان الاوعلاد العىىان ث

حضىر  –)بحث 

) 

 الطىت

مؤجمز اشكاليت الخداخل بين  1

مفهىمي الارهاب وحلىق 

 الاوسان

كليت اللاهىن/ 

 جامعت دًالى

 5113 بحث

املبكز في العزاق  الطالق)مؤجمز  5

 الاسباب والاثار(

 5112 بحث جامعت بغداد

هدوة )الخالسم بين العمليت  3

 الخعليميت وحلىق الاوسان(

كليت اللاهىن/ 

 جامعت دًالى

 5112 بحث

ت لخعدد هدوة الاثار الاًجابي 2

الشوجاث في ظل الارهاب وجىامي 

 ظاهزة الطالق

كليت اللاهىن/ 

 جامعت دًالى

 5112 بحث

ة الابادة الجماعيت في ظل هدو  2

اللاهىن الدولي الاوساوي وحلىق 

 الاوسان

كليت اللاهىن/ 

 جامعت دًالى

 5112 بحث

كليت التربيت  (املزأةهدوة )العىف ضد  2

الاساسيت/ جامعت 

 دًالى

 5112 بحث

 



 الذوراث التي شارن بها والتي اكامها : -

 الطىت مكان الاوعلاد عىىان الذورة ث

مفاهيم اساسيت عن حلىق  1

 الاوسان

الاساسيت/  كليت التربيت

 جامعت دًالى

5112 

5    

 

 

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

 الطىت محل اليشز عىىان البحث ث

مبدأ الدسامح في اطار املىاثيم  1

الدوليت والدشزيعاث العزاكيت 

 الىافذة

 ىهيتهمجلت العلىم اللا

والسياسيت/ جامعت 

 دًالى

5113 

 -الحم في الضمان الاجخماعي 5

ًت كزاءة في كاهىن الحما

 5112لسىت  11الاجخماعيت ركم 

 5112 الجامعت املسدىصزيت

اجيال حلىق الاوسان بين الطزح  3

 الفكزي والسىد العملي

 5112 جامعت النهزين

اثز اليمين الدسخىريت في حماًت  2

 حلىق الاوسان وحزياجه العامت

 ىهيتهمجلت العلىم اللا

والسياسيت/ جامعت 

 دًالى

5112 

 

 ( التي كام بيشزها :impact factorsاملجالث العامليت ومجالث ) -

العذد الذي  عىىان البحث الذولت اضم املجلت ث

 وشز فيه

 الطىت

السياست دفاجز  1

 واللاهىن 

الاعزاف العشائزيت في  الجشائز

ظل الدسخىر واللىاهين 

 العزاكيت

 5112 الخامس عشز

5      

3      

 



 عضىيت الهيئاث العلميت املحليت والذوليت : -

جاريخ  دوليت/محليت اضم الهيئت ث

 الاهدطاب

 /ماسال عضىا 

 اهتهاء العضىيت

 مالحظاث

1      

5      

 

 هخب شكز ( :/شهاداث جلذًزيت  /ابذاعاث او وشاطاث حصل فيها على )حىائش  -

ما حصل  هىع الابذاع او اليشاط ث

عليه 

شهادة /)حائشة

هخاب /جلذًزيت

 شكز(

عىىان  الجهت املاهحت

اليشاط او 

 الابذاع

 الطىت

كليت اللاهىن  شكز وجلدًز  جلزيز علمي 1

والعلىم 

السياسيت/ 

 جامعت دًالى

حعدًل هص في 

 5112دسخىر 

5112 

مىظمت وساء  شكز وجلدًز هدوة علميت 5

الغد لخىميت 

ورعاًت الارامل 

 والاًخام

العىف ضد 

 املزأة

5112 

3      

 

 الخأليف والترحمت : -

 

 

 

 

اضم دار  الكخابعىىان  ث

 اليشز

عذد  ضىت اليشز

 الطبعاث

غير  /مىهجيت 

 مىهجيت

1      

5      



 اللغاث التي ًجيذها : -

8-  

1- 

 مطاهماث في خذمت املجخمع : -

8-  

1-  

 ـ وشاطاث اخزي        

8-  

1-  

 شاهزيً حطً حعاوهكم معىا خذمت للعلم                                      

 


