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  الرمادي –االنبار  –العراق  محل وتاریخ الوالدة
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 جامعة االنبار

 القانون االداري التخصص
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 االداریةمساعد رئیس الجامعة للشؤون  المنصب الحالي

 متزوج الحالة االجتماعیة
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 المؤھالت العلمیة

 الجامعة والكلیة التخصص تاریخ الحصول علیھ المؤھل

 كلیة الحقوق –جامعة النهرین   قانون عام ١٩٩٤-١٩٩٣ البكالوریوس

 كلیة الحقوق –جامعة النهرین  ون عامقان ١٩٩٨-١٩٩٥ الماجستیر

 كلیة الحقوق –جامعة النهرین  قانون العام ٢٠٠٢ الدكتوراة
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v     امتیاز  ( نظرية الظاھر فـي القانون االداري بتقدير:  عنوان رسالة الماجستیر(  

v     جید ( بتقدير    دراسة تطبیقیة –الحماية االدارية للبیئة : عنوان اطروحة الدكتوراه
  )عالي 

   

  ٢٧/٩/٢٠٠٣في  ١٣٢٦وتم التعیین فـي الجامعة حسب االمر الجامعي المرقم 

 المرتبة العلمیة

 الجھة رقم وتاریخ امر الجامعي اللقب العلمي

  مدرس

  

في  ١٣٢٦حسب االمر الجامعي المرقم 
٢٧/٩/٢٠٠٣ 

  جامعة االنبار

  

بموجب االمر الجامعي  استاذ مساعد
 ٤/١٢/٢٠٠٧فـي٦٦٧٠ المرقم

  جامعة االنبار

  

بموجب االمر الجامعي  أستاذ
 ٢١/٦/٢٠١٥فـي ٦٢٥ المرقم

 جامعة االنبار

   

   

     
 الخبرات الوظیفیة

 الفترة الزمنیة مكان العمل المھام الرئیسة ت

كلیة القانون والعلوم  معاون العمید االداري ١
 السیاسیة

في  ١٤١بموجب االمر الجامعي المرقم 
١٣/١/٢٠٠٤ 

    عضو تحریر مجلة جامعة االنبار ٢

كلیة القانون والعلوم 
 السیاسیة

بموجب االمر 
 .١١/٨/٢٠٠٨في ٩٢٦٩ االداري



عضو اللجنة االستشاریة لخدمات  ٣
 المجتمع

   

كلیة القانون والعلوم 
 السیاسیة

٥/٨/٢٠٠٩ 

عضو اللجنة االستشاریة لمجلس  ٤
 محافظة االنبار

   

كلیة القانون والعلوم 
 سیةالسیا

بموجب االمر 
 ٧/٢/٢٠١٠فـي ١٢٨٤ الجامعي

عضو اللجنة المركزیة الستحداث مركز  ٥
  .الدراسات االستراتیجیة

  

   

كلیة القانون والعلوم 
 السیاسیة

٧/٢/٢٠١٠ 

    العلمیة  رئیس لجنة الترقیات ٦

كلیة القانون والعلوم 
 السیاسیة

في  ١٦٥٩بموجب االمر االداري المرقم
٢٣/١١/٢٠١٠  

  

    مساعد رئیس الجامعة للشؤون االداریة   ٧

   

   

 رئاسة جامعة االنبار

في  ٩٢٨بموجب االمر الوزاري المرقم 
٢٧/٥/٢٠١٤ 

   

   

  

  

  

  

  

  



 الخبرات الخارجیة

 .٢٠٠٣ –١٩٩٩ قسم القانون للفترة من  – محاضر فـي كلیة المعارف الجامعة    

 . ٢٠٠٢ نةس  بغداد – محاضر فـي كلیة العلوم االقتصادیة     
   

   

  المؤتمرات والندوات العلمیة
 

  

   تاریخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر ت

المشاركة في مؤتمر القانون االول المعلوماتیة والحمایة  ١
 القانونیة

   ٢٠٠٤سنة  القانون كلیة

قانون إدارة ) قانون بریمر(المشاركة في ندوة حول مزایا وعیوب  ٢
 .حلة االنتقالیةالدولة المر 

   ٢٠٠٤سنة  كلیة القانون

   ٢٠٠٥سنة  بیروت –لبنان  المشاركة في مؤتمر القانون الدولي االنساني ٣

فندق  –عمان /االردن المشاركة في مؤتمر المحكمة الجنائیة الدولیة والعالم العربي ٤
 ردیسون ساس

   ٢٠٠٦سنة 

   ٢٠٠٨سنة  الدارة واالقتصادكلیة ا .الفساد االداري والمالي   ندوة حول ٥

المشاركة في مؤتمر مركز دراسات الصحراء حول البیئة وسبل  ٦
 وقایتها والحفاظ علیها

   ٢٠٠٨سنة  جامعة االنبار

دور الوسطیة في مواجهة االرهاب وتحقیق االستقرار والسلم  ٧
 العالمي

 ١٥-١٤ المنتدى العالمي للوسطیة
/٣/٢٠١٥ 

  

   ٢٢/٣/٢٠١٦ جامعة االنبار سبیل امننا واكتفائنا االقتصادي  مائیةادارة مواردنا ال ٨

المشاركة في مؤتمر اعادة تأهیل جامعة االنبار في موقع  ٩
 الرمادي

   ٢٥/٤/٢٠١٦ وزارة التعلیم العالي

   ١٣/٤/٢٠١٦ جامعة االنبار المؤتمر الخامس بالعلم والمعرفة نعید بناء االنبار ١٠



   ١/٣/٢٠١٦ جامعة االنبار لعربي الى اوربا اسباب وتداعیات وحلولهجرة الشباب ا ١١

   ٢٠/٤/٢٠١٦ جامعة االنبار دور القانون في حمایة المجتمع من العنف االمني واالسري ١٢

   ١٠/٣/٢٠١٦ جامعة االنبار مؤتمر اعادة اعمار محافظة االنبار ١٣

   ١/٤/٢٠١٦ مركز دراسات الصحراء الحد من ظاهرة التصحر ١٤

   ١٩/٥/٢٠١٦ جامعة االنبار المؤتمر الطالبي لمناقشة بحوث الطلبة ١٥

   ٢٨/١١/٢٠١٦ جامعة االنبار )الواقع والطموح(  مستقبل االنبار بعد التحریر ١٦

   ٢٦/١٢/٢٠١٦ جامعة االنبار ، مشكالت ووسائل الدعم الممكنة٢٠١٧موازنة  ١٧

   ٢٨/١٢/٢٠١٦ جامعة االنبار ن العامةاهمیة ادارة الوقت لتنظیم الشؤو  ١٨

ندوة بعنوان نحو صیاغة معاییر محاسبیة ذات /  مشاركة ١٩
 جودة عالیة في العراق

   ١١/١/٢٠١٧ جامعة االنبار

٢٠ 
 

المجلس العربي ) اخالقیات البحث العلمي( برنامج تدریبي 
 التحاد الجامعات العربیة

   ١/٢٠١٧/ ٢٠-١ جمهوریة مصر العربیة

  

 البحوث المنشورة

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

بحث مقدم الى جامعة محمد سیدي  تشریعات حمایة المیاه من التلوث
 اكدال الرباط  الخامس

 ٢٠٠٤ منشور

 .٢٠٠٦ منشور مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانیة دور المحكمة الدستوریة العلیا في الرقابة على الدستور

 .٢٠٠٦ منشور مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانیة حق الخصوصیة بین القانون والواقع

 ٢٠٠٧ منشور .مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانیة  .الحمایة القانونیة للمیاه العذبة 

عقد البوت في التنظیم القانوني لعقد البناء والتشغیل ونقل 
 .الملكیة

وم القانونیة في مجلة جامعة االنبار للعل
 والسیاسیة العدد االول

 .٢٠١٠ منشور



مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونیة  .مبدا حریة المنافسة في المناقصة العامة 
 والسیاسیة

 .٢٠١٢ منشور

مدى تأثر خدمة الموظف المحكوم بعقوبة جنائیة مع وقف 
 .التنفیذ

 ٢٠١٥  منشور مجلة كلیة القانون الجامعة المستنصریة

 ٢٠١٥ منشور .في مجلة بیت الحكمة .التنظیم القانوني لحالة الطوارئ

مقبول  مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانیة سلطة القاضي االداري العراقي في تفسیر المعاهدات الدولیة
 للنشر

٢٠١٧ 

Measuring environmental awareness level 
among a sample of students at the univirsity 

of anbar 

     غیر منشور

   

  

  

  

  

  

  الكتب المنشورة

v      قید النشر ( التنظیم االداري في العراق(  

v     قید النشر(    عقود مشاركة القطاع الخاص في انشاء وتأھیل البنى التحتیة(.  

  

  

  

  

  

  

  



 رئاسة وعضویة اللجان على مستوى الجامعة والكلیة

 تاریخ تشكلھا اسم اللجنة ت

 ١١/٧/٢٠٠٤في  ٣٥٨بموجب االمر االداري  كلیة في كلیة القانون والعلوم السیاسیةرئیس لجنة اعمار ال ١

في    وتحدید المناهج الدراسیة  رئیس لجنة تسمیة كلیة القانون والعلوم السیاسیة ٢
 كلیة القانون والعلوم السیاسیة

 .٢٢/٤/٢٠٠٦فـي  ٣١٢بموجب االمر 

فـي  ١٤٦بموجب االمر االداري  والعلوم السیاسیةرئیس لجنة ارشاد الطلبة في كلیة القانون  ٣
١٤/٢/٢٠٠٦. 

في  ٧٦٦بموجب االمر االداري ذي العدد  في كلیة القانون والعلوم السیاسیة   رئیس لجنة اختبار صالحیة التدریس ٤
٢٦/١٢/٢٠٠٧. 

 ٢٩/٧/٢٠٠٧فـي  ٤٦٧بموجب االمر  رئیس لجنة التعیینات في كلیة القانون والعلوم السیاسیة ٥

القانون والعلوم    رئیس اللجنة المشرفة على انتخابات التدریسین في الكلیة ٦
 .السیاسیة

١٩/٢/٢٠٠٨. 

رئیس اللجنة التحقیقیة بشأن تسریب معلومات حول مناقصة االجهزة المختبریة  ٧
 .في جامعة االنبار

في  ٣٥١٤بموجب االمر الجامعي 
٨/٧/٢٠٠٨. 

فـي  ٥المرقم    بموجب االمر االداري لنهائیة في اللجنة االمتحانیة في الكلیةرئیس لجنة التدقیق للدرجات ا ٨
٤/١/٢٠٠٩. 

فـي  ١٣٣٤بموجب االمر االداري  .رئیس لجنة استالل لغرض الترقیات العلمیة ٩
١٢/٩/٢٠٠٩ 

 .٣/٥/٢٠٠٩فـي  ٦٧٠بموجب االمر االداري  .القانون والعلوم السیاسیة  في الكلیة  رئیس لجنة التعیینات ١٠

رئیس اللجنة المشكلة إلعداد المناهج العلمیة لدورة ضباط التحقیق في وزارة  ١١
 .الداخلیة

في  ١١١بموجب االمر االداري ذي العدد 
٢٠/١/٢٠٠٩ 

س فـي  ٥٧٢بموجب االمر الجامعي  رئیس لجنة استالم بنایة كلیة القانون ١٢
٣١/٨/٢٠٠٩. 

فـي  ٣١٨بموجب االمر االداري  .رئیس لجنة انضباط الطلبة ١٣
٢٦/٢/٢٠٠٩. 



فـي  ١١٧٣بموجب االمر االداري  .عضو لجنة الدراسات العلیا ١٤
٥/٨/٢٠٠٩. 

فـي  ٤١١بموجب االمر االداري المرقم  .عضو لجنة اختیار المرشحین لمنصب مستشار ومعاون مستشار ثقافـي ١٥
١٧/٣/٢٠٠٩. 

 .٢٠٠٩فـي  ٣٤١بموجب االمر االداري  ولیةعضو اللجنة االمتحانیة للدراسات اال ١٦

رئیس لجنة تقییم االضرار وامكانیة نقل الموجودات فـي موقع الجامعة فـي  ١٧
 .الرمادي

فـي  ٥٧٨٧بموجب الكتاب المرقم ط 
١٧/١١/٢٠١٥. 

في  ٦٧٦١ بموجب الكتاب المرقم رئیس لجنة مناقشة ودراسة المشاریع الریادیة فـي جامعتي االنبار والفلوجة ١٨
٢٩/١٢/٢٠١٥. 

رئیس لجنة لتولى صیانة مقترح لــ قانون انضباط اعضاء هئیة التدریس في  ١٩
 .العراق

ج .ر.بموجب االمر الجامعي م
 ٩/٧/٢٠١٥في٦٩٦

بعد دخول   بسیارات المفقودة والمسروقة  رئیس اللجنة لتولى مهمة التحقیق ٢٠
 المجامیع االرهابیة

ج .ر.بموجب االمر الجامعي م
 ٢٣/٨/٢٠١٥في٨٧٧

عضو في لجنة تتولى االشراف والمتابعة على قبول وتسجیل الطلبة المقبولین  ٢١
 )الموازي( على قناة التعلیم الحكومي الجامعي الخاص

بموجب االمر الجامعي ط 
 ٢٢/١٢/٢٠١٥في٦٥٨٣

في لجنة تحدید احتیاجات الجامعة من حملة شهادة الدكتوراه   عضو ٢٢
 تلف االختصاصاتوالماجستیر لمخ

ج .ر.بموجب االمر الجامعي م
 ٣/٩/٢٠١٥في٩٠٥

رئیس اللجنة المركزیة تتولى متابعة االجراءات والمعامالت المقدمة للمنتسبین  ٢٣
 .والمراجعین والطلبة بغیة تبسیط تلك االجراءات والتخفیف عن كاهل المواطنین

ج .ر.بموجب االمر الجامعي م
 ٢٦/١/٢٠١٥في٥٢

ة تتولى مهمة دراسة المواقع الجامعیة لجامعتي االنبار والفلوجة من رئیس لجن ٢٤
حیث المكان واهلیة المباني المتوفرة وتخصیص مباني جدیده وتحدید 
 .االحتیاجات من االجهزة والمعدات والحاجة الى برامج تطویر وتدریب

بموجب االمر الجامعي ط 
 ٢٠/٤/٢٠١٥في١٥٨٦

جامعیة من تعیین الى اعادة تعیین في جامعة رئیس لجنة تعدیل االوامر ال ٢٥
 االنبار

في  ٨٧٠٠بموجب االمر الجامعي المرقم 
١٥/١٢/٢٠١٦. 

  .٧/٩/٢٠١٦ في ٦٣٣٠بموجب االمر الجامعي المرقم  رئیس لجنة تدویر مالكات الجامعة ٢٦



  

جامعة االنبار المنعقد في   ممثل معالي الوزیر في مؤتمر اعادة اعمار ٢٧
٢٥/٤/٢٠١٦ 

في ٤٣٦ج .ر.بموجب االمر الجامعي م
٨/٥/٢٠١٦ 

ج .ر.بموجب االمر الجامعي م عضو لجنة متابعة اعادة تأهیل الجامعة ٢٨
 ٢١/٥/٢٠١٦في٤٦٦

فـي  ١٩٠ج .ر.م   بموجب الكتاب المرقم فـي جامعتنا) الكي كارد(االلكترونیة   لجنة تطبیق نظام البصمة  رئیس ٢٩
٢٢/٢/٢٠١٦. 

المرقم  ٨٠٩١بموجب االمر الجامعي المرقم  یق وتنفیذ شروط وضوابط السكن الجامعيرئیس لجنة تطب ٣٠
٢٢/١١/٢٠١٦ 

المرقم  ٨٤٦٩بموجب االمر الجامعي المرقم  رئیس لجنة تتولى ترفیع منتسبي رئاسة الجامعة ٣١
٧/١٢/٢٠١٦ 

في  ١٣٢ج .ر.بموجب االمر الجامعي المرقم م .رئیس لجنة اعداد الوصف الكامل لكافة المهام والواجبات والمؤهالت العلمیة ٣٢
١٣/٢/٢٠١٧. 

جرد شامل لكافة الموجودات مع تثبیت واقع حالها ومطابقتها مع السجالت  ٣٣
 .االضرار التي حصلت نتیجة الحرب  وقوائم الجرد لغرض حصر

في  ١٣٢ج .ر.بموجب االمر الجامعي المرقم م
١٣/٢/٢٠١٧. 

في  ١٨٨ج .ر.بموجب االمر الجامعي المرقم م قانون التعلیم العالي والبحث والتكنولوجیا مراجعة ودراسة مسودة مشروع ٣٤
٧/٣/٢٠١٧. 

غاثة النازحین ٣٥ ٕ  ٤١٢٧بموجب االمر الجامعي  عضو لجنة الهیئة المشرفة على صندوق التكافل االجتماعي وا
 .١٧/٥/٢٠١٧في

  .ة رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه فـي مختلف الجامعات العراقیةرئیس وعضو العدید من اللجان العلمیة المختصة في مناقش  

 .تقییم العدید من البحوث واالطاریح لباحثین فـي الجامعات العراقیة والعربیة 

   

   

  

  



 :الدورات التدریبیة التي نفذھا

 مكان الدورة اسم الدورة ت

 ندورة نقابة المحامین لتطویر الكفاءات القانونیة للمحامی ١
 ١٩٩٤ بغداد

 دورة فـي المعهد الثقافـي الفرنسي ٢
  ١٩٩٨بغداد 

  

 وزارة الخارجیة العراقیة) ٢٢(معهد الخدمة الخارجیة دورة  ٣
 ٢٠٠٣ – ٢٠٠١دراسة سنة 

مدرب طلبة كلیة /المحاكم االفتراضیة   لمعهد الدولي لقانون حقوق االنسانا ٤
 .القانون والعلوم السیاسیة

 .٢٠١٠اربیل  -یكاغوش -جامعة دي بول 

 ٢٠١٠جامعة االنبار  .ورشة الجودة الشاملة كلیة االدارة واالقتصاد  ٥

االشتراك بصفة مدرب فریق كلیة القانون المشارك في مسابقة المعهد الدولي  ٦
 لقانون حقوق االنسانالمحكمة االفتراضیة

  ٢٠١١ اربیل - شیكاغو - بول.جامعة دي

  

مسابقة المعهد الدولي لقانون حقوق االنسانالمحكمة  في  االشتراك بصفة محكم ٧
 االفتراضیة

  ٢٠١٢ اربیل - شیكاغو - بول.جامعة دي

  

 تطویر اللغة االنكلیزیة فـي المدرسة االنكلیزیة البریطانیة ٨
المملكة المتحدة البریطانیة  -لیفربول 
٢٠١١. 

 تطویر المهارات االكادیمیة ١٠
المملكة  -لبفربول  -جامعة جون موریس 

 .٢٠١١المتحدة البریطانیة 

 ٢٠١١ - ٢٠١٠جامعة االنبار  .ورشة عمل ملف البرنامج االكادیمي ١١

جامعة جون  –لیفربول  ٢٠١١بریطانیا  المملكة المتحدة+ دورة فـي اسالیب البحث العلمي  ١٢
 موریس

 ورشة عمل عن وضع الخطة االستراتیجیة ١٣
 .٢٠١١-٢٠١٠ -رئاسة جامعة االنبار

 ٢٠١٦بغداد  - جامعة االنبار  .المركز الدولي لإلبداع وتطویر  الستراتیجي  دورة فـي التخطیط الشخصي ١٤

 ٢٠١٦بغداد  –جامعة االنبار  مخاطر استخدام االكیاس البالستیكیة واسالیب تقلیص استخدامها ١٥

 ورشة عمل لموظفي جامعة االنبار عن التزام الموظف بواجباته الوظیفیة ١٦
 مدخل لمكافحة الفساد

 ٢٠١٧بغداد  –جامعة االنبار 

   



   

  كتب الشكر والتقدیر 

  :على مستوى داخل الجامعة

v على مرتبة االستاذ   شهادة تقدیریة من رئاسة الجامعة بمناسبة الحصول
  ٢٠٠٧والعلوم السیاسیة سنة  المتمیز في كلیة القانون 

v    ن رئاسة الجامعة فضال عن كتب شكر كتاب شكر وتقدیر م) ٢٢(حزت على اكثر من
  .وتقدیر اخرى من الكلیات والمراكز التابعة لجامعة االنبار

  :على المستوى الخارجي

في  ١٠٦٩كتاب شكر وتقدیر من هیئة النزاهة في مجلس النواب العراقي المرقم     §

  .عن ادارة موارد الجامعة خالل فترة النزوح وشحة التمویل. ٢٠١٥/ ٧/١٠

في  ٥٤٧٥كتاب شكر وتقدیر من مجلس محافظة االنبار بموجب الكتاب           §

١٢/١٢/٢٠١٥.  

   

  
  صالحیات مساعد رئیس الجامعة للشؤون االداریة والمالیة

  مكتب السید المساعد اإلداري 

ید رئیس الجامعة مباشرة ویقوم بتقدیم المشورة بالس  یرتبط مكتب السید المساعد اإلداري

القانونیة واإلداریة والمالیة للسید رئیس الجامعة ویستمد صالحیاته بما تخوله التعلیمات 

النافذة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إضافة إلى الصالحیات التي یخولها إیاه 

  وتنقسم هذه الصالحیات إلى  السید رئیس الجامعة

   
   



   الصالحیات اإلداریة والقانونیة  - ١

  .اإلشراف على جمیع أقسام الجامعة   - أ

  .أجراء التنقالت بین التشكیالت اإلداریة التابعة للجامعة - ب

  .تشكیل اللجان المختلفة و یضمنها اللجان التحقیقیة  - ت

  .أشهر بدون راتب  ٣, شهر براتب   منح اإلجازات - ث

  .رات المیدانیة القیام بالزیا  - ج

  .یترأس لجنة التعیینات  - ح

  .مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة  - خ

  .متابعة شؤون األقسام الداخلیة وتلبیة كافة احتیاجات الطلبة   - د

  الصالحیات المالیة - ٢

  إعداد مقترح موازنة الجامعة -أ

  .إقرار كشوفات األعمال ومنح المدة اإلضافیة  -ب

  .موافقة على شراء المستلزمات اإلداریة ال -ت

  صرف رواتب األجازات االعتیادیة المتراكمة -ث

  .منح المكافآت التشجیعیة للعاملین - ج

  .منح المخصصات بكل أنواعها  - ح

  إجراء المناقالت الالزمة - خ

  .صرف السلف المستدیمة  -د



 
   


