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 السيره الذاتيه
 

 

 

 

          سعد ربيع عبد الجبار العاني:   ـم ـــــــــاالســ

  13/1/1981 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 قانون خاص / قانون مدني:             صــالتـخـص

 معاون العميد للشؤون العلمية :      ه ــــــالوظيف

 استاذ       الدرجة العلمية :

 كلية القانون و العلوم السياسية / قسم القانون:                عنوان العمل

 /العمل   :         هاتف

 :         الهاتف النقال

 saadrabee@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 

 

 

 ورة 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  العلمية  الدرجة

 بكالوريوس

 

 2002 كلية احلقوق جامعة النهرين قانون

 2004 كلية احلقوق جامعة النهرين قانون خاص املاجستري

 هالدكتورا

 

 2009 كلية احلقوق جامعة النهرين قانون خاص

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2009 -2005 ةلعلوم السياسيية القانون واكل  مدرس مساعد 1

 2012 -2009 كلية القانون والعلوم السياسية  مدرس 2

 2017- 2012 كلية القانون والعلوم السياسية  استاذ مساعد 3

 2018 كلية القانون و العلوم السياسية استاذ 4

5    

6    
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 امعي .ثالثاً : التدريس الج 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 حتى االن 11/12/2005 جامعة االنبار كلية القانون و العلوم السياسية 1

 2008-2007 كلية املعارف اجلامعة قسم القانون/ كلية املعارف 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 قمت بتدريسها. رابعاً : المقررات الدراسية التى 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2015 - 2006 العقود املسماة  القانون 1

 2017 -2006 القانون الدولي اخلاص القانون 2

 2014 -2009 احلقوق العينية االصلية و التبعية القانون 3

 2014-2012 النظرية العامة يف االلتزامات القانون 4

 2006-2005 حوال الشخصيةقانون اال القانون 5

 2006-2005 الوصايا و املواريث القانون 6

7    
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 –الغاء العقد باالرادة املنفردة  1

 دراسةمقارنة

 2016 القانون / جامعة الفلوجة

ملميز و اثرها يف حتديد فكرة االداء ا 2

 االختصاص القضائي

 2017 القانون/ جامعة الفلوجة

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 العلمي مؤتمر اربيل الدولي 1

 الرابع

 باحث / اربيلجامعة صالح الدين 2011

 مؤتمر كلية المأمون الجامعة 2

 الثالث عشر العلمي

 باحث كلية املامون اجلامعة 2012

 –المؤتمر العلمي الدولي األول  3

 اربيل –جامعة جيهان 

 باحث جامعة جيهان/ اربيل 2014

 باحث جامعة االنبار/ كلية القانون 2010 ندوة )وسائل التمويل العقاري( 4

عقد  -في ندوة الشهيد خالد  5

المقاولة من الناحية الهندسية و 

 القانونية

 باحث جامعة االنبار/كلية اهلندسة 2007

المعنونة بوسائل الندوة العلمية  6

 مكافحة الفساد اإلداري

 منظم جامعة االنبار/ كلية القانون 2009

نونة بالحق المعالندوة العلمية  7

الدستوري في التظاهر و التعبير 

 عن الرأي

 منظم جامعة االنبار/ كلية القانون 2013

السبل السياسية الممكنة ندوة  

 إلخراج العراق من البند السابع

 مشارك جامعة االنبار/ كلية القانون 2009
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 حمكم للعديد من حبوث الرتقية العلمية  2015-2012سم القانون رئيس ق

رئيس اللجنة املشرفة على كلية املعارف اجلامعة 

 عضو اللجنة الع2015

حمكم للعديد من البحوث العلمية املقدمة لغرض 

 النشر

 جمتاز للدورة التدريبية يف طرائق التدريس 2015-2012عضو اللجنة العلمية لقسم القانون 

  2015-2012عضو جلنة الدراسات العليا 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 2011 جامعة القادسية–العراق  التمويل بوساطة القرض العادل 1

 2015 جامعة تكريت -العراق النظام القانوني للتابع يف قانون اجلنسية العراقي 2

 2017 جامعة بنها –مصر  البيع بالعربون املضاعف 3

الضرر املفرتض افرتاضا قاطعا و دوره يف حتقق املسؤولية  4

 املدنية

 2017 جامعة االنبار -العراق

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

1-     

2-    
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 و شهادات التقدير. ائز اجلوكتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

تقدير للجهود العلمية المبذولة في  1

 المؤتمر الطالبي اإلبداعي صادرة

 2011-2010 رئيس جامعة االنبار

شهادة تقدير للجهود العلمية المبذولة في  2

 المؤتمر الطالبي اإلبداعي الثالث

 2013-2012 معة االنباررئيس جا

شهادة تقدير و تثمين للجهود العلمية  3

 المبذولة

 2012 جامعة املامون

شهادة تقدير و تثمين للجهود العلمية  4

 المبذولة

 2011 جامعة صالح الدين/اربيل

شهادة تقدير و تثمين للجهود العلمية  5

 المبذولة

 2014 جامعة جيهان/ اربيل

 

 .أو املرتمجة لفةالكتب املؤ: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2004 دراسة مقارنة –السرقة الكربى بني الشريعة و القانون  1

 2009 دراسة مقارنة –حجية العقود و اثرها يف استقرار العالقات القانونية  2

3   

4   

5   

6   
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 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية -1

 درجة اقلاللغة االنكليزية ب -2

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


