
 

 

 

 

 

 
 

 ًسارة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 
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         رعذ فجز فخٍح انزاًي:   ـى ـــــــــاالطــ

  42/7/7697 : حارٌخ انًٍـالد 

 يخشًج انحانت انشًجٍت :

 2    ذد األًالد  :ــعـــ

 يظهى  :   انذٌـــــــــــانت

 جنائً/ قانٌٌ  عاوقانٌٌ :             صــانخـخـص

 حذرٌظً:       و ــــــانٌظٍف

 يذرص      انذرجت انعهًٍت :

 كهٍت انقانٌٌ ً انعهٌو انظٍاطٍت / قظى انقانٌٌ  جايعت االنبار/:       عنٌاٌ انعًم

 77777771769انعًم   :         ىاحف

 77672941470:         انياحف اننقال

 raadfager@yahoo.com كخزًنً :انبزٌذ إالن

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 ًسارة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 

 .أًالً : انًؤىالث انعهًٍت  

 التاريخ الكــليــــة  الجاهعة  لعلوية الدرجة ا

ذبؽالورووس

ذ

ذ2002ذبغدادجاععةذؼاغونذطؾقةذاظذضاغون

ذذذذذذ2006ذذذذذذذذذدنـررؼةاععةذادلاجلذاغونطؾقةذاظؼذسامضاغونذذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذ2014ذتؽرؼتجاععةذؼاغونذطؾقةذاظذسامذضاغونصؾدػةذ

ذذذذأخرى

 

  . ثانٍاً : انخذرج انٌظٍفً 

 ثانثاً : انخذرٌض انجايعً . 

 الى -هي الفترة   الجاهعة )الوعهد / الكلية(  الجهة ت

ذحنىذاالنذ31/10/2008ذععةذاالغبارجاذطؾقةذاظؼاغونذوذاظعؾومذاظدقادقةذ1

ذتعنيذ2008-2007ذاالػؾقةذطؾقةذادلعارفذاجلاععةذضدمذاظؼاغون/ذطؾقةذادلعارف 2

ذحماضرذ2010-2008ذطؾقةذادلعارفذاجلاععةذاالػؾقةذضدمذاظؼاغون/ذطؾقةذادلعارفذ3

ذحماضر2014-2013ذذطؾقةذادلعارفذاجلاععةذاالػؾقةذضدمذاظؼاغون/ذطؾقةذادلعارفذ4

ذحماضرذ2015-2014ذطؾقةذاظدالمذاجلاععةذاالػؾقةذضدمذاظؼاغون/ذطؾقةذاظدالمذ5

ذحماضرذ2016-2015ذطؾقةذاظرتاثذاجلاععةذاالػؾقةذضدمذاظؼاغون/ذطؾقةذاظرتاثذ6

  

 الى -الفترة هي  الجهة الىظيفة ت

 2012 -2002 ةلعلىم السياسيكلية القاًىى وا  هدرس هساعد 1

 حتى االى 2012 كلية القاًىى والعلىم السياسية  هدرس 2



 

 

 

 

 

 
 

 ًسارة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 رابعاً : انًقزراث انذراطٍت انخى قًج بخذرٌظيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

ذ2017-2008 جلزائقةضاغونذاصولذاحملاطؿاتذاذاظؼاغونذ1

ذ2011-2009 ضاغونذاظعؼوباتذاخلاصذاظؼاغونذ2

ذ2016-2015 نحؼققذاجلـائياظذاظؼاغونذ3

ذ2014-2013 سؾمذاالجرامذواظعؼابذاظؼاغونذ4

ذ2016-2015 ربذسدظيذاظؼاغونذ5

ذ2016-2015 ضاغونذاداريذاظؼاغونذ6

ذ2008-2007 عدخلذضاغونذاظؼاغونذ7

ذ2017-ذ2015 سؾقاذاتدقؿـار/ذدرادذاظؼاغونذ

 

 :انخً أشزف عهٍيا( انزطائم  ،االطارٌح  )خايظاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

ذ2015ذاظؼاغون/ذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقة/ذاظرعاديذادلواجفةذاظؼاغوغقةذالزعةذاظعداظةذاجلـائقةذ1

ذ2016ذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقة/ذاظرعاديذاظؼاغون/ذدورذسؾمذاحلشراتذاجلـائيذيفذاالثباتذ2

ادلرؾحةذادلعنربةذيفذحترؼكذاظدسوىذذ3

ذاجلزائقة

ذ2017ذ/طؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقة/ذاظرعادياظؼاغونذ
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 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 انخً شارك فٍيا.انعهًٍت ًاننذًاث انًؤحًزاث طادطاً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

بودرتذ)ذحبثذ/ذ

ذحضور(

دورةذتدرؼبقة/ذتـظقمذاظعؼودذحتؾقلذذ1

ذاظعطاءاتذ

ذباحثذوزارةذاظزراسةذذ2017

غدوةذسؾؿقة/دورذاظشرؼعةذيفذاحلػازذذ2

ذسؾىذاعنذاجملنؿعاتذوادنؼراراػا

اظرتبقةذاظؼائمذجاععةذطؾقةذذ2017

ذادلاعونذاجلاععةاالغبار

ذباحث

ؿقة/ذادلواجفةذاظؼاغوغقةذغدوةذسؾذ3

ذاثالدنغالغذاالحد

ذعـظمذوعؼررذاظـدوةذرئادةذجاععةذاالغبارذ2017

/ذضاغونذجترؼمذورشة علوية ذ4

اظطائػقةذيفذاظعراقذاظضرورةذ

ذواحملددات

عرطزذدجؾةذظؾدراداتذذ2016

ذاالدرتاتقجي

ذباحث

غدوةذسؾؿقة/ذاحلؿاؼةذاظؼاغوغقةذذ5

ذظالصرادذعنذودائلذاالترالذا

بقتذذ–رئادةذجمؾسذاظوزراءذذ2017

ذاحلؽؿة

ذباحث

اظنطورذاظعؾؿيذواثرهذذحؾؼةذغؼاذقة/ذ6

ذيفذاظؼواسدذاظؼاغوغقة

بقتذذ–رئادةذجمؾسذاظوزراءذذ2016

ذاحلؽؿة

ذباحث

عؤمترذسؾؿيذظؽؾقةذاظـدورذاجلاععةذذ7

ذاالػؾقة

ذباحثذطؾقةذاظـدورذاجلاععةذاالػؾقةذذ2017

عشروعذتعدؼلذضاغونذغدوةذسؾؿقة/ 8

االحوالذاظشخرقةذعنذعـظورذذرسيذ

ذذوضاغوغي

ذباحثذاععةذاالغبار/ذطؾقةذاظؼاغونجذ2017

ذباحثذجاععةذاالغبار/ذطؾقةذاظؼاغونذ2016ذغدوةذسؾؿقة/احلؿاؼةذاظؼاغوغقةذظؾؿراةذ9

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

-2009طؾقةذاظؼاغونذجاععةذاالغبارذضدمذاظؼاغونذعؼررذ

ذ2011

ذذ

ادلشرصةذسؾىذطؾقةذسضوذجلـةذاالعنحاغاتذادلرطزؼةذ

ذسضوذاظؾجـةذاظع2015ذادلعارف

ذظغرضحمؽمذظؾعدؼدذعنذاظبحوثذاظعؾؿقةذادلؼدعةذ

ذاظـشر

ذجمنازذظؾدورةذاظندرؼبقةذيفذررائقذاظندرؼسذ2017-2015اظؾجـةذاظعؾؿقةذظؼدمذاظؼاغونذذرئقس

ذكذيفذدورةذاحلادوبرتعشذ2017-2015جلـةذاظدراداتذاظعؾقاذذرئقس

ذيفذدوراتذاظنعؾقمذادلدنؿرذحماضرذ2017-2014سضوذجمؾسذاظؽؾقةذ

ذ2014-2009سضوذاظؾجـةذاالعنحاغقةذ

ذ

ذعشارطةذيفذاظعدؼدذعنذاظؾجانذاظنحؼقؼةذيفذاجلاععة

سضوذاظؾجـةذادلرطزؼةذظنحؼققذيفذعدائلذاظنواصلذذ2017-2014رئقسذاظؾجـةذاالعنحاغقةذ

ذاالجنؿاسي

ذردائلذادلاجدنريذةعشاركذيفذسددذعنذعـاضشذ2017-2015رئقسذضدمذاظؼاغونذ

ذعشاركذيفذعـاضشةذاظعدؼدذعنذجلانذاظدؿـارذذ2009-2008عؼررذضدمذاظؼاغونذطؾقةذادلعارفذاجلاععةذ

ذ

ذ
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قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 
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 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 2017 اظـفرؼنجاععةذ–اظعراقذ احلؿاؼةذاجلـائقةذظؾطاضةذادلنجددة 1

 2015 طرطوكجاععةذذ-اظعراق عالضةذبنيذاظنحؼققذاجلـائيذواظنحؼققذاالدارياظ 2

 2017 جاععةذبـفاذ–عررذ واجفةذاجلـائقةذحلػ ذاالدنؼرارذاالجنؿاسيادل 3

ذ2017 جاععةذاالغبارذ-اظعراق تعددذاجلرائمذواثرػاذيفذاخنراصذاحملاطم 4

ذ2017ذاجلاععةذادلدنـررؼة-اظعراقذتطبققذعواغعذادلدؤوظقةذاجلزائقةذيفذادلدؤوظقةذاالغضبارقةذ5

ذ2015ذجاععةذتؽرؼتذ-اظعراقذحاظةذاظضرورةذيفذاظؼاغونذاظدوظيذاجلـائيذ6

ذ2010ذجاععةذطرطوكذ-اظعراقذاالثباتذاجلـائيذ)ذعبدأذاضنـاعذاظؼاضي(ذ7

ذ2010ذظعراقذجاععةذاالغباراذتدرجذاظؼردذاجلرعيذيفذجرائمذاظؼنلذ8

طؾقةذادلعارفذذ-اظعراقذاظودائلذاحلدؼثةذيفذاالثباتذاجلـائيذ9

ذاجلاععة

ذ2011

ذ2015ذاالعاراتذاظعربقةذجرميةذاشنرابذاظزوجةذيفذاظؼاغونذاجلـائيذادلؼارنذ10

ذ2017ذاالغبارذ-اظعراقذاظـظامذاظؼاغوغيذظؼضاءذتـػقذذاظعؼوبةذ11

ذ2017ذبابل-اظعراقذاالثباتذاجلـائياثرذاظنطورذاظعؾؿيذيفذذ12

ذ2017ذطرطوك–اظعراقذذدورذاحلشراتذيفذاالثباتذاجلـائيذ13

ذ2017ذبقتذاحلؽؿةذ-اظعراقذاجلرميةذاظدقرباغقةذ14

ذ2017ذتؽرؼتذ-اظعراقذغظامذاحملؾػنيذواعؽاغقةذتطبقؼهذيفذاظعراقذ15

ذ2016ذاجلزائرذتادؼبذاظزوجةذبنيذاظشرؼعةذواظؼاغونذ16

ذ2016ذاالغبارذ–اظعراقذذؼققذاالداريذاػؿقنهذوادادةاظنحذ17

ذ2017ذتؽرؼت–اظعراقذذاثباتذاجلرميةذاالظؽرتوغقةذباظدظقلذاظعؾؿيذ18

ذ2003االخبارذسنذجرائمذاظػدادذيفذاتػاضقةذاالعمذادلنحدةذذ19

ذواظنشرؼعذاظعراضي

ذ2015ذطرطوكذ-اظعراق

ذ2013ذؼتتؽرذ-اظعراقذاالصلذواالدنثـاءذيفذعرحؾةذاحملاطؿةذ20
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 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 
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ذ2013ذتؽرؼت-اظعراقذاالصلذواالدنثـاءذيفذاظنحؼققذاالبندائيذ21

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 ذذذذ-1

ذذذذ-2

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

ذ2011-2010 ة االنباررئيس جامع شكر وتقديرذ1

ذ2013-2012 رئيس جامعة االنبار شكر وتقديرذ2

ندوة بعنوان دور  العممية تثمين لمجهودمشاركة و شهادة تقدير و ذ3

 الشريعة في الحفاظ عمى امن المجتمعات واستقرارها

ذ2017 عميد كمية التربية القائم

قانونية ندوة بعنوان المواجهة ال في شكر وتقدير وشهادة مشاركةذ4

 واجهة القانونية الستغالل االحداثلعمميةاالالا الستغالل االحداث

عميد كمية القانون والعموم السياسية 

 االنبار

ذ2017

االنبار مساعد رئيس الجامعة جامعة  شكر وتقديرذ5

 جيهان/ اربيللمشؤون االدارية

ذ2017

ورة ندوة قانون التجريم الطائفية في العراق الضر  شهادة مشاركةذ6

  والمحددات

ذ2 مركز دجمة لمدراسات االستراتيجي

ذ2015 رئيس جامعة االنبار شكر وتقديرذ7

ذ2017 رئيس جامعة االنبار شكر وتقديرذ8

ذ2017 رئيس جامعة االنبار شهادة تقديرذ9

ذ2017 رئيس اتحاد الحقوقين العراقيين العام شكر وتقديرذ10

حماية القانونية لالفراد من شهادة مشاركة/ محاضر ندوة عممية الذ11

 وسائل االتصال الحديثة

ذ2017 رئاسة مجمس الوزراء/ بيت الحكمة

شهادة مشاركة/محاضر في دورة تدريبية/ تنظيم العقود وتحميل ذ12

 العطاءات 

وزارة الزراعة/مركز االرشاد والتدريب 

 الزراعي

ذ2017

ره في القواعد شهادة مشاركة/ محاضر ندوة عممية التطور العممي واثذ13

 القانونية

ذ2016 رئاسة مجمس الوزراء/ بيت الحكمة

مساعد رئيس جامعة االنبار لمشؤون  شكر وتقديرذ14

 العممية

ذ2016

ذ2017 رئيس جامعة االنبار شكر وتقديرذ15

ذ2016 عميد كمية القانون الجامعة المستنصرية شكر وتقديرذ16

هة الجنائية لحفظ االستقرار شهادة مشاركة محاضر ندوة عممية المواجذ17

 االجتماعي

ذ2017 كمية النسور الجامعة االهمية

عميد كمية القانون والعموم السياسية  شكر وتقديرذ18

 االنبار

ذ2017

ذ2016 عميد كمية القانون جامعة بغداد شكر وتقديرذ19
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ذ2016 عميد كمية القانون الجامعة العراقية شكر وتقديرذ20

شكر وتقدير محاضر في بحث بعنوان جريمة شهادة مشاركة و ذ21

 اغتصاب الزوجة في القانون الجنائي المقارن

ذ2016 كميو القانون والعموم السياسية االنبار

 شهادة مشاركة محاضر ندوة مشروع تعديل قانون االحوال الشخصيةذ22

   وفق المنظور الشرعي والقانوني

ذ2017 كمية القانون والعموم السياسية االنبار

ذ2016 عميد كمية الحقوق جامعة النهرين شكر وتقديرذ23

ذ2017 عميد كمية الحقوق جامعة تكريت شكر وتقديرذ24

مجمس النواب/ مكتب النائب سالم  شكر تقديرذ25

 العيساوي

ذ2017

ذ2016 عميد كمية القانون جامعة الفموجة شكر وتقديرذ26

ذ2010 ميةعميد كمية المعارف الجامعة االه شكر وتقديرذ27

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 2015 ذرحذضاغونذاصولذاحملاطؿاتذاجلزائقةذاجلزءذاالول 1

 2016 ذرحذضاغونذاصولذاحملاطؿاتذاجلزائقةذاجلزءذاظثاغي 2

 2016 االصلذواالدنثـاءذيفذضاغونذاصولذاحملاطؿاتذاجلزائقة 3

 2016 ئقةذواثرػاذيفذادلدؤوظقةذاجلزائقةذظؾؿوزفذاظعؿوعيذيفذجرميةذاالخنالساظظروفذاالدنثـا 4

  اإلجرائقةذبأجزاءذأربعةيفذاظطبعذعودوسةذاظراويذ 5

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغة العربية -1

 اللغة االًكليزية بدرجة اقل -2

  CD يتن تسلين ًسخة على  
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