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 الجامعة فلسفة اداب اختصاص عباس زايد هناء الدكتور المساعد االستاذ تعريفي: ملخص

  المستنصرية

  

 .كلمات مختصرة وليس فقرات مختصرة اضافة الى بعض الخبرات المهنية 

 

 :الدراسية الشهادات 

  

 Ph.D. #1:   دكتوراه اداب فلسفة 

 M.Sc. #2:  ماجستير اداب فلسفة 

 B.Sc. #3:  بكالوريوس اداب فلسفة 
 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

 #1: 

 #2: 
 

 األكاديمية والتدريس:الخبرة 

 

 #1:  تدريسية في قسم العلوم التربوية والنفسية 

 #2: 
 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

  منهج بحث
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 األنتساب المهني او الجمعيات:

 
 لجنة التخطيط  –لجنة التنمية المستدامة  –لجنة الجودة وتقييم االداء  –/ لجنة امتحانية لجان

 لجنة البروفايل االكاديمي للطلبة . –والدراسات 

 رئيس ... الخ 
 

 المنشورات العلمية

 

 الشك عند الفالسفة المسلمين الغزالي انموذجا  -كانط وموضوعات العقل العملي/ .بحوث علمية– 

فلسفة العقوبة واصالح االنسان دراسة فلسفية حول العقوبة االصالحية  –االنسان في فكر الفارابي 

 في سجن الحلة المركزي .

 كتب مؤلفة 

 مقاالت 

 فصول. 

 تطوير المهارات:
 

 Certifications.  Conferences.    Workshops. 
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 PERSONAL SUMMARY: ASSISTANT 

PROFESSOR DR. HANA ZAYED 

ABBAS, MAJORING IN THE PHILOSOPHY 

OF AL-MUSTANSIRIYA UNIVERSITY 

  

 Short words not short paragraph please. With 
some Professionals. 

 

 EDUCATION: 
  

 Ph.D. #1: etiquette philosophy 

 M.Sc. #2: etiquette philosophy 

 B.Sc. #3: etiquette philosophy 
 

 ACADEMIC HONORS AND AWARDS: 

 

 #1: 

 #2: 
 



 ACADEMIC /TEACHING 

EXPERIENCE: 

 

 #1: Lecturer in the Department of Educational 
and Psychological Sciences 

 #2: 
 

COURSES TAUGHT: 
 

Undergraduate Graduate 

research method  
 

PROFESSIONAL AFFILIATIONS: 

 

 Chairman, Diversity Committee : Examination 
Committee - Quality and Performance 
Evaluation Committee - Sustainable 
Development Committee - Planning and Studies 
Committee - Student Academic Profile 
Committee. 

 President,  



 

PUPLICATIONS: 

 

 Papers. Kant and Topics of Practical Reason - 
Doubt among Muslim Philosophers Al-Ghazali 
as a Model - Man in Al-Farabi's Thought - 
Philosophy of Punishment and Man's Reform A 
philosophical study on reform punishment in 
Hilla Central Prison. 

 Etc. 

PROFFESSIONAL DEVELOPMENT 
 

 Certifications. 

 Conferences. 

 Workshops. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


