
 السيرة الذاتية
 : المعلومات الشخصية

 دمحم برهان علً حسٌن الزبٌدي مــــاإلس
 6991/  2/  72دٌالى :  –العراق  مكان وتأرٌخ المٌالد

 02266019800 فــالهات
  mohammed.burhan@al-yarmok.edu.iq البرٌد األلكترونً
 أعزب الحالة اإلجتماعٌة

 بعموبة -دٌالى  نـــوان السكـــعن
 

 : المؤهالت العلمية

 سنة التخرج الجامعة الشهادات ت

 7070 الجامعة اإلسالمٌة فً لبنان (المانون المالً واإلداري  )ماجستٌر فً المانون العام  1

 7062 كلٌة الٌرمون الجامعة بكالورٌوس لانون 2
 

 : العلميةالدورات 

 جامعة دٌالى –مركز التعلٌم المستمر  دورة طرائك التدرٌس 1
 جامعة دٌالى –مركز التعلٌم المستمر  دورة سالمة اللغة 2
 جامعة دٌالى –مركز الحاسوب  دورة لٌادة الحاسوب 3

 

 : النتاج العلمي

 حك الطعن فً المرارات اإلدارٌة بحث التخرج
 زٌةكالرلابة المالٌة فً موازنات تنمٌة الوحدات الالمرأثر  رسالة الماجستٌر

 

 : أماكن العمل

 تمدٌم اإلستشارات واألعمال المانونٌة sicشركة المحامون المختصون 

 المنظمات المحلية

المشاركة التطوعٌة فً بعض المنظمات المدنٌة التً تمدم 
المساعدات اإلنسانٌة والدعم النفسً وتعنى فً إغاثة 
النازحٌن والنشاطات التوعوٌة / وعمل محاضر دورات 
 فً تمدٌم التوعٌة األلكترونٌة ومنصات التعلٌم األلكترونً .

 

 : الخبرات والمؤهالت

 اراتــــالمه

مهارة لٌادة الحاسوب ) برامج األوفس (  -
 والفوتوشوب

 مهارة فن الحوار والوساطات التجارٌة  -
 مهارة أألنترنٌت -

 



Curriculum Vitae  
personal information : 

name Muhammad Burhan Ali Hussein Al-Zubaidi 

place and date 
of birth 

Iraq - Diyala: 27/07/1996 

phone 07711064300 
E-mail yarmok.edu.iq-mohammed.burhan@al  

Social status Unmarried 

Residential 
address 

Diyala - Baquba 

 

:Qualifications 

 Certificates the University ت
Graduation 

Year 

1 
Master of Public Law (Financial and 

Administrative Law) 

The Islamic 
University of 

Lebanon 

2020 

2 bachelor of Law 
Yarmouk University 

College 
2018 

 

:Scientific sessions 

1 Teaching methods course Continuing Education Center - 
University of Diyala 

2 language safety course Continuing Education Center - 
University of Diyala 

3 computer driving course Computer Center - University of 
Diyala 

 

:Scientific output 

Graduation research 
Right to appeal against administrative 

decisions 

Master's Thesis 

The impact of financial control on the 
budgets for the development of 

decentralized units 
 

 

mailto:mohammed.burhan@al-yarmok.edu.iq
mailto:mohammed.burhan@al-yarmok.edu.iq


:Workplace 

Professional Lawyers Company sic Providing advice and legal work 

local organizations 

Voluntary participation in some civil 
organizations that provide humanitarian aid 
and psychological support and are 
concerned with relief for the displaced and 
awareness activities / and the work of 
lecturers of courses in providing e-

awareness and e-learning platforms. 
 

:Experience and qualifications 

Skills 

- Computer skills (Office and 
Photoshop) 

- The skill of the art of dialogue 
and commercial mediation  

- Internet skill 
 


