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 (6  محاماة  6شهور و 6سنوات و )و  15/1/1770في  16061بموجب الامرين الوزاريين )يوم

 ( الصادرين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .11/1/1770في  12226

 (6   الصادر من جامعة 6/0/1771في  0612يوم( قدم بموجب الامر الجامعي ) 16شهور و )

 ة الى  مرتبة استاذ مساعد .تكريت , املتضمن الترقية العلمي

  (0  قدم وظيفي للحصول على كتب شكر وتقدير بموجب اوامر ادارية وجامعية صادرة )شهور

 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الانبار .

إ

 الوظائف و المهام
 

 في  1166) الامر الوزاريإ بموجب والبريد عضو في مجلس أدارة الشركة العامة لالتصاالت

 . الصادر من وزارة النقل واملواصالت (17/6/1772

  الصادر من الوزارة مشاور قانوني اقدم في وزارة النقل واملواصالت بموجب كتاب التأييد

 (27/22/1775في   10260اعاله)

  في  1606الوزاري املرقم )م و ع/ جامعة الانبار )بموجب الامرإعميد كلية القانون/الفلوجة

إ(21/27/1776

  ( 20/1/1776في  651رئيس اللجنة العلمية لقسم القانون )الامر الاداري 

  1/1/1770لغاية  2/5/1776مدير املوقع الجامعي في الفلوجة للفترة من 

  مدير عام الدائرة القانونية والادارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الامر

 ( 20/0/1770في  067ع/ الوزاري املرقم )م وإ

  كلية القانون والعلوم السياسية –حاليا في جامعة الانبار  استاذ 

  في  167)عضو مجلس قسم القانون في كلية القانون والعلوم السياسية بموجب الامر الاداري

62/27/1722) 

  املشرف على املوقع الرديف لكلية القانون والعلوم السياسية في كركوك للعام الدراس ي

  10/22/1725في  60و ك/ 2/22/1725في  2212بموجب الامرين الاداريين  1725/1726

  في  251عضو املجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الامرين الوزاريين

 20/2/1720في  111و 27/2/1720

 ارة لتعليم رئيس وعضو في عشرات اللجان الادارية والعلمية في كل من :وزارة النقل,مركز وزإ

 جامعة الانبار . العالي والبحث العلمي وإ

 



 واالجازات العلمية  ةب العلمياقالشهادات واالل
 

  بتقدير جيد جدا 6/0/2112في  جامعة النهرين –بكالوريوس في القانون من كلية الحقوق . 

 والصادر من جامعة  22/0/2110( في 2255الامر الجامعي )ج سموجب بماجستير  منح شهادة

 .  وبتقدير امتياز /كلية الحقوقإالنهرين

 والصادر من جامعة  1/21/1772( في 2016الامر الجامعي )ج س موجب ب منح شهادة دكتوراة

 . بتقدير جيد جدا النهرين /كلية الحقوقإ

  الصادر من جامعة الانبار 6/2/1776في 6102منح لقب )مدرس (باالمر الجامعي . 

  يوم الغراض  16اشهر و 6وقدم ( 0/6/1771)اعتبارا من منح لقب استاذ مساعد 

)كونه  6/0/1771في  0/27/0612عن جامعة تكريت املرقم  الترفيع بموجب الامر الجامعي الصادر 

 . كان يعمل في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة مدير عام(

  6/2/1720في  1002بموجب الامر الجامعي املرقم  5/2/1720منح لقب استاذ اعتبارا من 

إالصادر عن جامعة الانبار .

 العالمة الدكتور  المية العقلية والنقلية من استاذهحاصل على الاجازة العلمية في العلوم الاس

 16/0/1722في  مصطفى ابراهيم الزملي

  حاصل على الاجازة العلمية في الفقه الاسالمي واصوله من عالمة املوصل الدكتور اكرم عبد

 17/5/1722في  الوهاب محمد امين

  املواد التي يدرسها )املدخل .القانون الخاص/التخصص الدقيق .القانونإ/الاختصاص العام

ون ,النظرية العامة لاللتزامات,الحقوق العينية,العقود املسماة,املدخل لدراسة لدراسة القان

 الشريعة الاسالمية,الاحوال الشخصية,اصول الفقه الاسالمي(

 

 كتب الشكر والتقدير
 

إالسببإالجهة املانحةإرقم وتاريخ الكتاب

إوزير التعليم العالي والبحث العلميإ17/2/1771في 2067
لجهودكم املتميزة التي بذلتموها في فحص الدفاتر 

إالامتحانية وألاسئلة

إوزير التعليم العالي والبحث العلميإ2/6/1771في  5622

 لجهودكم املخلصة واملتميزة ونزاهتكم في اللجنة 
ً
تقديرا

املشكلة التي تولت وضع ضوابط بالتقديم لبيع شقق 

إأبكارمجمع سبع 



إالتعليم العالي والبحث العلميوزير إ26/2/1771في  1267

للجهود التي بذلتموها في ادارتكم املتميزة للدائرة 

القانونية والادارية وماملسناه  من تقدم ملحوظ في 

الانجاز بعد ان كانت الدائرة تعاني من تراكم في البريد 

إوبطى في الانجاز

في  15772

إ20/1/1771
إوزير التعليم العالي والبحث العلمي

والنتائج املتحققة من زيارة للجهود التي بذلتموها 

إالجامعات البولندية وتوقع مذكرة التفاهم املشترك

إوزير التعليم العالي والبحث العلميإ6/0/1771في  21510
حصولكم على مرتبة استاذ مساعد في اختصاص 

إرغم زخم العمل الوظيفي  القانون الخاص

إالعالي والبحث العلميوزير التعليم إ21/2/1727في  265

 لجهودكم املبذولة ودوركم العلمي والتربوي 
ً
تثمينا

الفاعل الذي ساهم في الارتقاء بالوزارة وتشكيالتها 

إةوشعوركم العالي باملسؤولي

في  27650

إ20/2/1727

والبحث  وزير التعليم العالي العلمي

إالعلمي

 للمواقف املسؤولة والجهود النفيسة التي 
ً
تقديرا

بذلتموها ومساهمتكم الفاعلة في انجاح املوتمر 

العلمي الدولي الاول )دور املرأة في بناء املجتمع الدولة( 

إالتي اقامته لجنة بحوث املرأة

في  27651

إ20/2/1727
إوزير التعليم العالي والبحث العلمي

 لجهودكم الاستثنائية في اجتماع مجلس 
ً
تثمينا

إاملرتبطة بوزارةالتنسيق مع الجهات الغير 

في  27667

إ21/2/1727
إوزير التعليم العالي والبحث العلمي

 لجهودكم املتميزة لدوركم الفاعل في توقع 
ً
تثمينا

إالعقد مع الشركة التركية

في  25052

إ20/22/1772
إحصولكم على شهادة الكتوراه في القانونإإوزير النقل واملواصالت

في  22512

إ16/2/1727
إالعالي والبحث العلميوزير التعليم 

 لجهودكم املتميزة التي انبثقت
ً
إتقديرا

من وحي حرصك الدائب على الارتقاء بواقع الدائرة 

إالقانونية والادارية

إوزير النقل واملواصالتإ20/6/1771في  5127
 لجهودكم املتميزة في الارتقاء بعمل القسم 

ُ
تثمينا

إ1772القانوني خالل عام 

في  166م ر ح 

إ11/5/1770
إرئيس جامعة الانبار

الجهود املبذولة من قبلكم في السعي املتواصل 

والحثيث لتوفير املتطلبات ألاساسية في إدارة املوقع 

إالجامعي في الفلوجة



في  20101

إ22/22/1770
إرئيس جامعة بابل

لتعاونكم مع الجامعة وتذليل كافة املعوقات لغرض 

إ1770انجاز مصادقة مالك الجامعة لعام 

إجامعة النهرين/كلية الحقوقإإ5/2/1771في  261س/

 لحضوركم املؤتمر القانوني السنوي الاول الذي 
ً
تقديرا

عراق حر امن يكرس دولة  وانعقد تحت شعار )نح

إالقانون(

إ1/6/1727في  52
مجلس النواب /لجنة التربية 

إوالتعليم العالي

في امتنان وتثمين الدارتكم الناجحة والاثر الفاعل 

عجزت عنها الادارات  انجاز العديد من امللفات التي

إالسابقة

في  2/167م و 

إ11/6/1727
إوزير التعليم العالي والبحث العلمي

ة على سالمتكم وسالمة من كان بمعيتكم من ئتهن

إ)عبوة ناسفة(الحادث الاجرامي الذي تعرضتم له 

بدون  21/2/1727

إرقم

والادارية الدائرة القانونية وإمنتسب

في وزارة التعليم العالي والبحث 

إالعلمي

بطاقة عرفان وامتنان لدوره الفاعل في التفاعل مع 

إمنتسبي الدائرة

إاملساهمة  في تخصيص درجات وظيفية  للجامعةإرئيس جامعة املثنىإ12/0/1727في  5667

في  6/5/12/62616أد/

إ0/1/1727
إالامانة العامة ملجلس الوزراء

لجهودكم املبذولة واملتميزة في انجاز اعمال لجنة 

الكتب العلمية املهداة الى التدقيق واملتابعة بشأن 

إالجامعات العراقية من قبل منظمة الاغاثة والتنمية

في  0/65/12027

إ10/27/1727
إرئيس جامعة البصرة

للجهود املبذولة في مصادقة مالك الجامعة لالعوام 

إ1770/1771/1727

في  66211

إ12/21/1727
إوزير التعليم العالي والبحث العلمي

لجهودكم املبذولة في العمل والانجازات املتميزة بالدعم 

للحركة الرياضية وتطوير نادي الطلبة املتواصل 

الرياض ي وتحقيق املكاسب الرياضية في سباقات 

إالقاهرة

إ

في 2/2066م و 

إ11/21/1727

إالعلمي وزير التعليم العالي والبحث
تثمين الجهود التي بذلتموها كال من موقعه والتي كان 

إلها الاثر العميق في تطوير الوزارة

إ

إ6055

إ25/6/1722في 

إ

إواملناقالت للوزارة الجهد املتميز في اطفاء السلف      إالعاليزارة التعليم الوكيل الاقدم لوإ



إمن املشاريع املهمةانجاز العديد إوكيل الوزارة للشؤون العلميةإ1/6/1722في  26156

إ0/6/1722في26022 

إوزير التعليم العالي

إوالبحث العلمي

إ)الاديب(

إالث ورش عمل وندواتالاشراف على ث

إفي الوزارة

في  25622

إ16/5/1722
إالوكيل الاقدم لوزارة التعليم العالي

بمناسبة انتهاء العمل في منصب مدير عام الدائرة 

إالتعليم العاليالقانونية والادارية في وزارة 

إالجهد الكبير املبذول في اداء الاعمال املوكلةإرئيس جامعة الانبارإ27/21/1726في  150

إ15/2/1725في  22  

عميد كلية العلوم       

إالاسالمية/الرمادي/جامعة

إالانبار                   

الجهد الكبير املبذول في اللجنة الامتحانية املركزية 

إالانبار في مركز السليمانيةالخاصة بجامعة 

إفي 212/127     

إ15/21/1722     

إعميد كلية العلوم/جامعة

إالانبار

الجهد املبذول النجاز اعمال اللجنة الامتحانية في مركز 

إالسليمانية الامتحاني

إ26/2/1725ط في 26
إعميد كليةالحاسوب/جامعة

إالانبار

اللجنة الجهود الكبيرة املبذولة النجاز اعمال 

إالامتحانية لجامعة الانبار في مركز السليمانية الامتحاني

إفي 266أ.ك/     

إ21/2/1725     

عميد كلية القانون والعلوم 

إالسياسية/جامعة الانبار

املبذولة النجاز اعمال اللجنة الجهود املتميزة 

إالامتحانية لجامعة الانبار في مركز السليمانية الامتحاني

إ11/21/1722في  1 
إعميد كلية التربية

إبنات/جامعة الانبار

الجهود الكبيرة املبذولة النجاز اعمال اللجنة 

إالامتحانية لجامعة الانبار في مركز السليمانية

إ12/2/1726في   521
عميد كلية القانون والعلوم 

إالسياسية/جامعة الانبار

لالشراف واملشاركة بصفة محاضر في الندوة التي  

إ1726/1725اقامها قسم القانون للعام الدراس ي 

بدون  27/2/1726

 رقم

عميد كلية العلوم الاسالمية/جامعة 

إالانبار

حضور ندوة )القيادة الادارية ومقوماتها في املنظور 

إالاسالمي(

إالسلم الاهلي في مدينة الفلوجةادارة مؤتمر إوزير التخطيط إ26/22/1726في  001



إ20/2/1720في  2616
مساعد رئيس جامعة الفلوجة 

إللشؤون العلمية

الهداء مجموعة من املجالت الاكاديمية والكتب 

إالعلمية الى مكتبة جامعة الفلوجة

إتهنئة بمناسبة الترقية الى مرتبة الاستاذيةإرئيس جامعة الانبار إ6/2/1720في  1002

 

 

 والندوات العلمية التدريبيةالدورات 
إ

   في مركز الحاسبة  20/2/1771لغاية  22/2/1771الحاسوب من  كفاءةدورة الترقيات العلمية في

 الالكترونية /جامعة بغداد 

  ولغاية  27/22/1770التربوي في مركز طرائق التدريس جامعة الانبار للفترة من  التأهيلدورة

1/21/1770 

  ندوة )دور مجلس شورى الدولة في الصياغة  شورى الدولة ,شهادة مشاركة /مجلس

 27/1/1727التشريعية( بتاريخ 

 تاريخ العالقات التركية تركيا /حضور ندوة  -مركز اتاتورك للدراسات شهادة مشاركة من(-

  1727حزيران  1/27( بتاريخ والافاق املستقبلية العراقية

  الدستوري لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي(كلية املشاركة بصفة محاضر في ندوة )التنظيم

 62/2/1726القانون والعلوم السياسية /جامعة الانبار بتاريخ 

 كلية القانون  (املشاركة بصفة محاضر في ندوة )اساليب التمويل العقاري بين الشريعة والقانونإ

 20/5/1721والعلوم السياسية جامعة الانبار في 

  كلية القانون  ندوة )النازحون :الحماية القانونية وتحديات العودة(املشاركة بصفة محاضر في

 20/2/1726والعلوم السياسية جامعة الانبار في 

  املشاركة بصفة مشرف ومنظم لندوة )ثورات الربيع العربي:الواقع السياس ي وتحديات

 10/2/1726املستقبل(كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الانبار في 

  بحثية بعنوان )الاستثمار الاجنبي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في العراق: الواقع ورقة

إ1771عام  0/ 12-12ندوة التعليم العالي الاهلي في لبنان للفترة  والطموح(

إ

إ

إ   



 والبحوث المنشورة المؤلفات
 

  الشركة العربيةاملتحدة  2طوالقانون(ئع وتطبيقاتها في الشريعة الاسالمية )قاعدة سد الذرا

 . 1722للتسويق والتوريدات,القاهرة

  الشركة العربية املتحدة للتسويق  2ارنة ( طمقاصولية قانونية  دراسة )الاجتهاد في مورد النص

 . 1722والتوريدات ,القاهرة 

 ( في الفقه الاسالمي بحث بعنوان )نظرية الباعث الدافع على التعاقد وصلتها بقاعدة اعتبار املآل

 . 1770 ( تشرين الاول 26العدد) –مجلد الثالث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية 

  في ضوء قواعد اصول الفقه الاسالمي ( , منشور  تحول العقد وتأصيالتهابحث بعنوان )نظرية

 . 1770( ايلول 1للعلوم الانسانية عدد) في مجلة جامعة الانبارإ

  )منشور في مجلة جامعة بحث بعنوان )السياسة الشرعية بين احترام النص ومراعاة الواقع

 1770( تشرين الثاني 22( العدد)25املجلد ) الانسانية متكريت للعلوإ

  1للعلوم القانونية والسياسية العدد مجلة جامعة تكريت – دراسة مقارنة –الوكالة بالخصومة 

 . (1771) 2السنة 

  0)تغير الاحكام بتغير الازمان (منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق. السنة بحث بعنوان 

 .1726. اذار  11العدد  6املجلد 

  بحث بعنوان )الاستحسان وصلته بسلطة القضاء في تعديل الالتزامات التعاقدية(منشور في جلة

 1726شباط  2املجلد  27القانونية والسياسية , العدد  جامعة الانبار للعلوم

  بحث بعنوان )مدى حجية املفهوم املخالف ونماذج من تطبيقاته في الفقه الاسالمي والقانون

املدني العراقي(منشور في مجلة العلوم الحديثة والتراث املحكمة , السويد, العدد الاول املجلد 

 .1726الرابع السنة 

إ

 اللغات

 
 إألانكليزيةالعربية و


