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 السيره الذاتيه

 

 

 

 

 عالء حسين علي صبار الجوعاني     :       االســــــــــــم 

  1978:  تاريخ الميـالد 

 3الحالة الزوجية : متزوج عـــــدد األوالد  :   

 الديـــــــــــانة   :  مسلم

 

 خاص :         قانون    التـخـصــص

 :   أستاذ جامعي   الوظيفــــــه  

 جة العلمية :   أستاذ  الدر

 :      جامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم السياسية          عنوان العمل

 07905879781هاتف العمل   :        

    07805495479:      الهاتف النقال

 dr.alaa.ali83@gmail.comالبريد إاللكتروني : 
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 صورة 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  االكاديمي

 . أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2000 احلقوق النهرين

 2002 احلقوق النهرين املاجستري

 الدكتوراه

 

 2005 احلقوق النهرين

    أخرى

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2009-2006 كلية القانون/ جامعة االنبار رئيس قسم القانون 1            

 2013-2009 كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار ون العميد للشؤن العلميةمعا 2          

مدير تحرير مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية  3     

 والسياسية

 2014-2009 كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار
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 ةوالسياسي

وإلى  2017 كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار

وإلى  2017 كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار رئيس لجنة الترقيات العلمية الفرعية للكلية 55 االن

وإلى  2018 جامعة االنبار عضو لجنة الترقيات العلمية المركزية للجامعة 6 االن

حية التدريس للتخصصات عضو لجنة صال 7 االن

 االنسانية

وإلى  2018 جامعة االنبار

وإلى  2017 جامعة االنبار البت في آلية تعويض المقاولينرئيس لجنة  8 االن

 2018 جامعة االنبار رئيس لجنة التفاوض مع المقاولين 9 االن
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 . ثالثاً : التدريس الجامعي 

 الى -الفترة  من  الجامعة معهد / الكلية(الجهة  )ال ت

 2005كانون اول -2005تشرين اول  املستنصرية كلية القانون/الدراسات املسائية 1

 اىل االن 2006 االنبار كلية القانون والعلوم السياسية 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 اىل االن 2005 القانون املدني وفقه املعامالت/نظرية االلتزام القانون 1

 2005 العقود املسماة القانون 2

 2011-2008 احلقوق العينية القانون 3

 2010,2008 القانون الدولي اخلاص القانون 4

 2009 الشركات القانون التجاري/نظرية التاجر/قانون القانون 5

 2007 األوراق التجارية القانون 6

 2006 األحوال الشخصية واملواريث القانون 7



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  االكاديمي

 2012 سيمنار/دراسات عليا/قسم القانون العام القانون 8

 

 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: ال يوجد 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 .سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

 املؤمتر العلمي االول كلية القانون جامعة القادسية 1

  

 باحث جامعة القادسية 2008

 باحث كردستان /اربيل 2012 امعة صالح الدين/اربيلاملؤمتر العلمي األول ج 2

املؤمتر العلمي احلادي والعشرين لكلية القانون جامعة االمارات العربية  3

 لطاقة بني القانون واالقتصاداملتحدة بعنوان ا

 باحث االمارات/جامعة االمارات/أبوظيب 2013

 باحث د / فندق الرشيدبغدا 2013 تنمية الوعي القانوني/جامعة الدول العربية 4

 باحث عمان/جامعة السلطان قابوس قابوس/مسقط 2013 حقوق االنسان على املستويني الوطين والدولي محاية 5

 باحث جامعة جيهان/اربيل 2014 املؤمتر العلمي األول جامعة جيهان/ اربيل 6

بية لكلية القانون جامعة االمارات العرلثاني والعشرين ا املؤمتر العلمي 7

 التأمني واجتاهاته املستحدثةاملتحدة  بعنوان 

 باحث االمارات/جامعة االمارات/دبي 2014

 باحث املغرب/الرباط/املعهد العالي للقضاء 2016 مدى حاجة الرياضة لتنظيم قانوني جديد 8

 باحث جامعة جيهان/ اربيل 2017 املؤمتر العلمي الثالث جامعة جيهان /اربيل 9

  االنبار/جامعة االنبار 2017 لشركة توزيع املنتجات النفطية فرع االنبارلعلمي الثاني املؤمتر ا 10
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 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  االكاديمي

املؤمتر الدولي الثاني لالحتاد الدولي للمؤرخني وجملس النواب  11

 العراقي

  بغداد/جملس النواب العراقي 2017

     

 

 

 

  . سابعا : األنشطة العلمية االخرى 

 خارج الكلية داخل الكلية

 مؤمترات وندوات علمية أنشطة احملاكم االفرتاضية

 مسابقات احملاكم االفرتاضية األنشطة اإلعالمية وإدارة موقع الكلية

  املسابقات والفعاليات الفنية

  2016إعادة تأهيل موقع الكلية 

إعداد دليل موحد لكتابة الرسائل واالطاريح اجلامعية 

 للتخصصات االنسانية

 

كتاب مؤلف يف التخصصات  أفضلختيار عضوية جلنة ا

 اإلنسانية يف جامعة االنبار

 

عضوية اللجنة العلمية للمؤمتر الدولي األول جلامعة االنبار 

2018 

 

 

 . ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير التعليم 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 2007 جامعة االنبار-جملة العلوم اإلنسانية/كلية الرتبية رة العقد اجلامعاجتماع العقود وفك 1

 2008 جامعة االنبار-جملة العلوم اإلنسانية/كلية الرتبية فكرة احلراسة واملسؤولية الناشئة عنها 2

 2009 جملة العلوم القانونية/جامعة القادسية التمويل العقاري 3

 2009 ة العلوم القانونية والسياسية/جامعة االنبارجمل تثبيت قيمة الديون اآلجلة 4

 2009 جملة العلوم القانونية والسياسية/جامعة االنبار عقد البوت 5

 2012 وقائع املؤمتر الدولي األول/جامعة صالح الدين حق التقرير بالشراء عن الغري 6
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  االكاديمي

 2012 تحدةجملة الشريعة والقانون/جامعة االمارات العربية امل العرف العقدي 7

 2012 جامعة االنبار-جملة العلوم اإلنسانية/كلية الرتبية توريق الديون 8

 2013 جملة العلوم القانونية والسياسية/جامعة االنبار التنازل والتعاقد من الباطن يف عقود االعتبار الشخصي 9

 2013 امعة االمارات العربية املتحدةجل21وقائع املؤمتر  الضمانات اإلدارية يف جمال استخدام الطاقة النووية 10

 2014 بريوت-جملة اجلنان/جامعة اجلنان حلقوق االنسان بني التدرج وعدم التجزئة القانونية القيمة 11

 2015 جملة امليزان/ وزارة العدل االماراتية تأمني احلوادث الرياضية 12

 2016 امعة تكريتجملة احلقوق / ج املسؤولية املدنية عن احلوادث الرياضية 13

 2017 جملة العلوم القانونية والسياسية/جامعة االنبار الضمانات املالية يف جمال استخدام الطاقة النووية 14

اإلصابات الرياضية املسببة للعجز املنهي للعمل يف ضد  التأمني 15

  النشاط الرياضي

 2017 جملة العلوم القانونية والسياسية/جامعة االنبار

املؤسسة العسكرية العربية يف احلياة السياسية ما بعد الربيع  دور 16

 العربي

 2018 متر الدولي الثاني لالحتاد الدولي للمؤرخنيوقائع املؤ

    

 

 . تاسعا: عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية 

     2013-2007رئيس جلنة تعويض الشهداء/جامعة االنبار من -1                

  اجلزائر.-تياراتجامعة ابن خلدون هيئة حترير جملة البناء والتعمري/ عضو-2

 .2014-2009مدير حترير جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية -3

 وإىل اآلن. 2017 جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية رئيس حترير-4

 وإىل اآلن. 2018يف جامعة االنبار عضو جلنة صالحية التدريس للتخصصات اإلنسانية -5

 

 .عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت
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 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  االكاديمي

 2008 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير للمحافظة على موجودات الكلية 1

 2012اىل  2006 رئيس جامعة االنبار 5عدد  شكر وتقدير/ جلان امتحانيه 2

 سنوات خمتلفة ومتعددة جامعات عراقية وعربية خمتلفة شهادات تقديرية/مشاركة يف ندوات ومؤمترات 3

 2011 الوزارة/جهاز االشراف والتقويم العلمي شكر وتقدير/أجناز ومتييز بتقييم االداء 4

شكر وتقدير/للحصول على االستاذية ورصانة البحوث  5

 العلمية

 2017 ة االنباررئيس جامع

إجناز دليل موحد لكتابة الرسائل واالطاريح شكر وتقدير/ 6

 اجلامعية

 2018 رئيس جامعة االنبار

يف جلنة الرتقيات العلمية  االعمال شكر وتقدير/إلجناز 7

  املركزية

 2018 رئيس جامعة االنبار

 2018 باررئيس جامعة االن شكر وتقدير/إلجناز االعمال يف اللجان األمتحانية 8

 

 .حادى عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 االنفرادية يف سياق االلتزامات التعاقدية 1

 2012 عقد بيع املباني حتت االنشاء 2

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 

 . ثاني عشر :اللغــات 
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 اللغة العربية -1

 برطانيا-ليفربول –جامعة جون لوبز  اللغة اإلنكليزية بمستوى متوسط/دورة لغة في -2

3-             

           


