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 السرية الذاتية
 

 اباذر عباس غضبان علي الخلف:  االسم

 

 بصرة – 2/3/3793: مكان وتأريخ الوالدة

 

 المشراق الجديد -البصرة : العنوان

 (39938753337):رقم اهلاتف

 abathera@yahoo.com – abather73@yahoo.com   : الربيد االلكرتوني

 :الشهادات واجلهة املاحنة وتاريخ احلصول عليها 
 3771/3779بكلوريوس علوم سياسية  .3
 39/1/2333/ الجامعة االسالمية في لبنان / ماجستير  .2
 

 2/9/2102/  مدرس مساعد :العلمية وتاريخ احلصول عليها اتباملر

 

 علوم سياسية:  االختصاص العام

 عالقات دولية ودبلوماسية:  االختصاص الدقيق

 يةاألنكليزالعربية و : اللغات التي جييدها

 تدريسي:  الوظيفة احلالية

 ال يوجد :املناصب التي توالها يف الكلية وتوارخيها

 
 

 :واملؤلفات  أو املقبولة للنشر البحوث املنشورة
 االنتماءات الطائفية وآثره على االستقرار السياسي للعراقتسييس  .3
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 :املواد التي درسها يف الدراسة االولية 
 المرحلة األولى/ حقوق اإلنسان  -3

 
 

 ال يوجد :املواد التي درسها يف الدراسات العليا

 
 : اللجان التي ترأسها أو كان عضوا فيها

 3/2/2338إلى  3/7/2332عضو لجنة المشتريات للفترة من  .3

 3/7/2331إلى  3/7/2338رئيس لجنة المشتريات للفترة من  .2

 (البصرة عاصمة العراق االقتصادية)عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر األول لكلية القانون  .3

االصوووالحات التشوووريعية أسووواس )عضوووو اللجنوووة التحضووويرية للموووؤتمر الثالووو  لكليوووة القوووانون  .2
 (للنهوض بالواقع العراقي

 كلية القانون جامعة البصرة/ موجودات  رئيس لجنة شطب .8

   2339/2335 – 2331/2339-2338/2331االمتحانية لألعوام الدراسية عضو اللجان  .1
 

 ال يوجد :عدد الرسائل واألطاريح التي اشرف عليها للماجستري

 

 : التي شارك فيها كمحاضر او متدرب)الدورات التطويرية

االقتصووادية للمشوواريع الصووايرة والمتوسووطة فووي الكويووت عووام تعليميووة حووول دراسووة الجوودو  دورة   -3

2335  

 .في محافظة واسط كمحاضر 2337دورة تنمية الموارد البشرية عام    -2

 (وورد، اكسل، انترنت) دورة انظمة حاسوب وبرامج  -3

 2331منذ عام  كفاءة اللاة االنكليزيةشهادة الحصول على  -2

 2338عامة في قاعة مارال عام السالمة الدورة  -8

 . في المكتبة المركزية كمتدرب 2332دورة التنمية البشرية عام  -1

 

 ال يوجد :املؤمترات التي شارك فيها كباحث
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