
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا
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 يخضًج  انحانت انضًجيت :
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 يغهى  :   انذيـــــــــــانت
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 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 التاريخ الكــليــــت  جاهعت ال الذرجت العلويت 

ذبؽالورووس

ذ

2001ّّاملعارفّاجلامعةّاالنيار

2008ّّكؾقةّاحلؼوقّالـفرونذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

2013ّّكؾقةّالدراداتّالعؾقاّالعؾومّاالدالمقةّالعاملقة

1987ّّالرتبقةّابنّاهلقٌمّ/ّالرواضقاتّبغدادذأخرى

 

  . ثانياً : انخذسج انٌظيفي 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظيفت ث

 1991-1991 جاهعت االًبار / كليت التربيت هساعذ باحث 1

 1992-1991 جاهعت االًبار / كليت التربيت هذير التسجيل 2

 1992 جاهعت االًبار / كليت التربيت هذير االداريت 3

 1992 رئاست جاهعت االًبار هذير هكتب رئيس الجاهعت 4

 2225-2223 رئاست جاهعت االًبار هذير هكتب رئيس الجاهعت 5

 2226-2225 رئاست جاهعت االًبار هذير االقسام الذاخليت 6

 2212-2222 كليت القاًىى والعلىم السياسيت تذريسي 7

 2216-2214 رئاست جاهعت االًبار هذير الذيىاى 2

 لحذ االى -2216 كليت القاًىى والعلىم السياسيت تذريسي 9



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 ذسيظ انجايعي .ثانثاً : انخ 

 الى -هي الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكليت(  الجهت ث

1993ّ-1991ّجامعةّاالنيارّقِمّالرواضقاتّ–كؾقةّالرتبقةّ 1

2010ّ-2008ّجامعةّاالنيارّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقة2ّ

2010ّ-2008ّجامعةّاالنيارّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد3ّ

2014ّ-2013ّرجامعةّاالنياّكؾقةّالطب4ّّ

2014ّ-2013ّجامعةّاالنيارّكؾقةّربّاالدـان5ّ

2017ّ-2013ّجامعةّاالنيارّكؾقةّالصقدلة6ّ

2016ّ-2014ّكؾقةّاملعارفّاجلامعةّكؾقةّاملعارفّاجلامعة 7

2016ّ-2015ّكؾقةّاملامونّاجلامعةّكؾقةّاملامونّاجلامعة 8

ّحلدّاالنّ-2013ّجامعةّاالنيارّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقة 9

 سابعاً : انًقشساث انذساعيت انخى قًج بخذسيغيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

1993ّ-1991 الًػاضلّ+ّاهلـددةّالرواضقاتّكؾقةّالرتبقة1ّ

2010ّ-2008 االقًصادّ+ّاملالقةّالعامةّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقة2ّّ

2010ّ-2008 ؼانونّالًٍاريّ+ّالشركاتالّ)ّاالدارةّ(ّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد3ّ

2016ّ-2014 الؼانونّالًٍاريّ+ّاالوراقّالًٍاروةّ)ّالؼانون(ّكؾقةّاملعارفّاجلامعة4ّ

2016ّ-2015 احلؼوقّّكؾقةّاملامونّاجلامعةّ)ّاهلـددةّ(5ّ

2014ّ-2013 احلؼوقّواحلرواتّكؾقةّالطب6ّّ

2014ّ-2013 احلؼوقّوّاحلرواتّكؾقةّربّاالدـان7ّ

2017ّ-2013 احلؼوقّوّاحلرواتّكؾقةّالصقدلة8ّ



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

2016ّ-2013ّالؼانونّالددًوريّّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقة9ّ

2017ّ-2014ّاملالقةّالعامةّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقة10ّ

2017ّ-2014ّقانونّالعؿلّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقة11ّ

2017ّ-2016ّرؾيةّالدراداتّالعؾقاّ)ّاملاجًِريّ(ّمسـارّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقة12ّ

2018ّ-2017ّاملالقةّالعامةّ)ّاملاجًِريّ(ّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقة13ّ

 

 :انخي أششف عهييا( انشعائم  ،االطاسيح  )خايغاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1ّّّّ

2ّّّّ

3ّّّّ

 

 انخي شاسك فييا.انعهًيت ذًاث ًاننانًؤحًشاث عادعاً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ّحبثّمـشورّاالردنّّ–سؿان2011ّّّمؤمترّجامعةّسؿان1ّّ

ّحبثّمـشورّاالردنّ–سؿان2012ّّّمؤمترّجامعةّالعؾومّاالدالمقةّالعاملقة2ّ

ّحبثّمـشورّالعراقّ–اربقل2016ّّّمؤمترّجامعةّجقفان3ّ

ّحبثّمـشورّالعراقّ–بغداد2017ّّّلؾؿؤرخنيمؤمترّاالحتادّالدولي4ّّ

ّرئقسّاجلؾِةّالعراقّ–بغداد2017ّّّمؤمترّاالحتادّالدوليّلؾؿؤرخني5ّ

ّرئقسّّاملؤمترّالعراقّ–االنيار2017ّّّمؤمترّمحاوةّالًـوعّونوعّالًؿقز6ّ

ّحبثّمـشورّالعراقّ–االنيار2017ّّّمؤمترّكؾقةّالعؾومّجامعةّاالنيار7ّ

ّ

ّ



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ّاالذرافّسؾىّحبوثّرؾيةّكؾقةّاملعارفّاجلامعةّحبثّلطؾيةّاملرحؾةّاملـًفقة30ّاالذرافّسؾىّاكٌرّمنّ

ّنّاجلامعةاالذرافّسؾىّحبوثّرؾيةّكؾقةّاملاموّرئقسّجلانّالِؿـرّلطؾيةّالدراداتّالعؾقا

ّاملشاركةّيفّحبوثّرؾيةّكؾقاتّاجملؿوسةّالطيقةّواجلامعاتّاالخرىّمـاقشةّردائلّاملاجًِريّيفّالؽؾقة

ّّجلانّاالمًَانّالشػفيّلطؾيةّاملاجًِري

ّّمنّندوةّسؾؿقةّداخلّالؽؾقةّبأكٌراالذرتاكّ

ذ

 

 .ذطوورذالًعؾقمأوذتثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 2011 االردنّّ–سؿانّ 2005صالحقاتّرئقسّمجفوروةّالعراقّمبوجبّددًورّ 1

 2012 االردنّ–سؿانّ العؼوباتّاالداروةّلؾؿوزفّ 2

 2015 العراق االلًزامّبًؼدومّاملعؾوماتّيفّاجملالّالضرويبّدرادةّمؼارنة 3

اّيفّالًَصقلّالضرويبّدرادةّيفّالرقابةّالضرويقةّودوره 4

 الًشروعاتّالضرويقةّ

 2016 املغربّّ-الرباطّ

 2017 جامعةّجقفانّاحلؿاوةّالددًوروةّلؾَرواتّواحلؼوقذ5

2017ّّاالحتادّالدوليّلؾؿؤرخنيّالًٍربةّالربملانقةّذ6

2017ّّكؾقةّالعؾومّجامعةّاالنيارّاحلؿاوةّالددًوروةّلؾؿـًٍاتّالـػطقةذ7

ّ



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

ّسضوّنؼابةّمجعقةّالػقزواءّوالرواضقاتّيفّالعراق -1

 2003سضوّنؼابةّاحملامنيّالعراققنيّيفّالعراقّلغاوةّ -2

ّسضوّاهلقىةّالًدروِقةّيفّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقةّ -3

ّادًشاريّاملالقةّالعامةّجملؾسّالوزراءّ -4

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذئزذاجلواكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

2016ّّوزورّالًعؾقمّالعاليّواليَثّالعؾؿيّّذؽرّوّتؼدور1ّّ

2015ّّوزورّاهلٍرةّواملفٍرونّذؽرّوّتؼدور2ّّ

2015ّّوكقلّوزورّاهلٍرةّواملفٍرونّذؽرّوّتؼدور3ّّ

2016ّّزراءمًِشارّرئقسّالوّذؽرّوّتؼدور4ّّ

2016ّّرئقسّجامعةّاالنيارّّذؽرّوتؼدور5ّّ

2016ّّرئقسّجامعةّبغدادّذؽرّوّتؼدور6ّّ

2016ّّرئقسّجامعةّبابلّذؽرّوّتؼدور7ّّ

2016ّّرئقسّجامعةّالؽوفةّذؽرّوّتؼدور8ّّ

2017ّّرئقسّجامعةّالؼاددقةّذؽرّوّتؼدور9ّّ

2017ّّرئقسّجامعةّاملٌـىّذؽرّوّتؼدور10ّّ

2017ّّرئقسّجامعةّاملًِـصروةّؼدورّذؽرّوّت11ّ

2017ّّرئقسّجامعةّالـفرونّذؽرّوّتؼدور12ّّ

2ّ2015ّرئقسّجامعةّاالنيارّسددّّذؽرّوّتؼدور13ّّ

2014ّّرئقسّجامعةّاالنيارّّذؽرّوتؼدور14ّّ

2017ّّرئقسّجامعةّاالنيارّّذؽرّوتؼدور15ّّ

ّّسؿداءّكؾقاتّالؼانونّّذؽرّوتؼدور16ّّ



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 .أوذاملرتمجةذًبذاملؤلػةالؽ:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 2016 الضؿاناتّالددًوروةّلؾؿؽؾفّيفّاجملالّالضرويبّدرادةّمؼارنة 1

 2016 لضرويةّسؾىّالرواتبّواالجورّواملُصصاتّدرادةّقانونقةّمؼارنةّا 2

3   

ّ

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغت العربيت -1

2- 

          

             

 

 

   CD تسلين ًسخت على   يتن


