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 : املؼوومات امشخصية

 الامس : مفيد انيف تريك راشد 

 1/7/1973  الاهبار    حمل وثب رخي اموالدة :

 امتحصيل امؼومي : دكتوراه يف املاهون 

       ادلايهة : مسمل          املومية : غرتية      جلنس ية : غراكية  ا

 اخلرضاء/ يح : تغداد  احلايل غنوان امسكن

 الاهبار / امرمادي غنوان امسكن ادلامئ :

 احلاةل الاجامتغية : مزتوج                 ػدد الاطفال : ارتؼة  

 جامؼة ال هبار /لكية املاهون وامؼووم امس ياس ية   ماكن امؼمل احلايل: 

  mufeed.law@gmail.com   االإمييل :

 47814985944    رمق املوابيل:
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 : امشيادات امؼومية

امؼراق نوؼام  /جامؼة اههنرين /لكية احللوق  /شيادة امباكموريوس يف املاهون  .1

 تلدير جيد جدات  1995-1994ادلرايس 

نوؼام  /امؼراق  /جامؼة اههنرين  /لكية احللوق  /شيادة املاجس تري يف املاهون امؼام  .2

 24/6يف  823اجلامؼي املرمق ج س / ابل مر تتلدير جيد جيدا 1998ادلرايس 

/1998 . 

هنرين /امؼراق/نوؼام شيادة ادلكتوراه يف املاهون امؼام /لكية احللوق/جامؼة اه .3

/  5يف  1378اجلامؼي املرمق ج س /  ابل مر تتلدير جيد جدا 2442ادلرايس 

14  /2442 . 

 –شيادة امباكموريوس يف انوغة امفروس ية/ لكية انوغات/كسم انوغة امفروس ية  .4

 تتلدير جيد.2442/جامؼة تغداد/ نوؼام ادلرايس ادلراسات املسائية

 

 : ال ملاب امؼومية

 امؼدد جامؼة ال هبار ذي /حاصل ػىل ملة "مدرس" مبوجة ال مر اجلامؼي  .1

 . 2443/  9/ 27امتؼيني ( واغتبارا من اترخي  2444/  2/ 15يف  411)

 /مبوجة ال مر اجلامؼي  16/6/2447حاصل ػىل ملة "أ س تاذ مساػد" يف  .2

 .امصادر من جامؼة الاهيار 14/12/2447( يف 6671ذي امؼدد )



 

 

 

 

 : امسرية امؼموية

ىل هلاتة  .1  .1997 - 1995احملامني امؼراكية منذ ػام  منتسة اإ

 .2442ػام   – 1998يف لكية املؼارف اجلامؼة الاىوية من ػام  ثدرييس .2

جامؼة ال هبار مبوجة ال مر اجلامؼي  /ثدرييس يف لكية املاهون وامؼووم امس ياس ية  .3

 .2443/ 24/9يف  1214ذي امؼدد 

 / جامؼة الاهباروامؼووم امس ياس ية لكية املاهون يفمدير وحدة امشؤون امؼومية  .4

 . 2444/  1/  15يف  61املرمق مبوجة الامر الاداري 

 -2446من ػام  مدير كسم امبؼثات وامؼالكات امثلافية /رئاسة جامؼة الاهبار .5

2449. 

اىل همام مدير  ابالإضافة - مدير كسم امشؤون املاهوهية والادارية يف جامؼة الاهبار .6

 .2448اىل ػام  2447من ػام  -كسم امبؼثات وامؼالكات امثلافية 

امس ياس ية /جامؼة الاهبار, وامؼووم يف لكية املاهون  امشؤون امؼوميةمسؤول وحدة  .7

 .  2446اىل ػام  2444من ػام 



 ,ممثل وزارة امتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي يف جموس لكية املؼارف اجلامؼة الاىوية .8

 2/  5يف  1534مبوجة الامر اموزاري املرمق   2449اىل ػام  2445من ػام 

 /2445 .  

مبوجة , يف مموكة ىومندا  الىاي املستشار امثلايف يف ادلائرة امثلافيةمؼاون ػني تصفة  .9

 11/5/2449( تتب رخي 31/855ص ب / امصادر ذي امؼدد ) اموزاري الامر

 . 2413 -2414ومعل يف ادلائرة امثلافية من 

معل يف ديوان وزارة امتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي / دائرة امبؼثات وامؼالكات  .14

 . 2449/  12/  7ومغاية  2449/  5/ 18امثلافية نوفرتة من 

 : الاختصاصهطاق 

 ملاهون امؼاما  الاختصاص امؼام :

 املاهون اجلنايئ ادلويل الاختصاص ادلكيق :  

 

 : تتدريسيا املواد امؼومية اميت كام

/  يف لكية املاهون وامؼووم امس ياس ية ةم امؼام نومرحةل امثاهياملس, كاهون امؼلوابت  -1

 جامؼة الاهبار.

كاهون امؼلوابت املسم اخلاص نومرحةل امثامثة يف لكية املاهون وامؼووم امس ياس ية  -2

 /جامؼة الاهبار .

ة /جامؼة املاهون ادلويل امؼام نومرحةل امثامثة يف لكية املاهون وامؼووم امس ياس ي -3

 الاهبار

 امؼووم امس ياس ية /جامؼة الاهبار املاهون اجلنايئ ندلراسات امؼويا يف لكية املاهون و  -4



 

 : امرسائل وامبحوث

 : امرسائل

متنفيذي نوؼلوتة(, امتفريد ااملوسومة ب )  ,  املاجس تري يف املاهون امؼامرساةل  .1

 لدير جيد جدا ث حصوت ػىل 1998كدمت اىل لكية احللوق /جامؼة اههنرين ػام 

الاموال يف املاهون )غس يل  يف املاهون امؼام ,املوسومة ب اطروحة ادلكتوراه .2

لدير حصوت ػىل ث 2442,كدمت اىل لكية احللوق /جامؼة اههنرين ػام اجلنايئ( 

  جيد جدا

 : امبحوث املنشورة

لكية جمةل اشاكمية احملل يف جرمية امزتوير املؼوومايت , حبث منشور يف  -1

 .2446مس نة   16  امؼدد 9اجملدل  احللوق/جامؼة اههنرين,

مدى خضوع الاستيالء غري املرشوع ػىل امربامج امتوفزيوهية املدفوػة ل حاكم  -2

            الاولامؼدد جرمية امرسكة ,حبث منشور يف جمةل جامؼة الاهبار نوؼووم الاوساهية , 

 .2446مس نة 

جلرمية امتووث ابالإشؼاع  ثر امطبيؼة اخلاصة نونتيجة اجلرمية ػىل امبيان املاهوين أ    -3

       امثامنامؼدد حبث منشور يف جمةل جامؼة الاهبار نوؼووم الاوساهية , , امنووي 

 .  2447مس نة 

 ر امؼومي دلؼية امثلافة نوجميع , يف املؤمت مشاركحلوق الاوسان وحرايثو , حبث  -4

 .   2443ػام  تغداداذلي اكمي يف   

موكف املاهون ادلويل اجلنايئ من جرمية امرشوة وماكحفهتا دوميا/ جمةل ادلراسات  -5

  2416امؼدد امثاين متوز / امفليية واملضائية / جامؼة اموادي / اجلزائر / 



 

 : امبحوث كيد امنرش 

 املواهجة اجلنائية نوشائؼات. -1

 الاوساين.اذلاية اجلنائية نوؼلل  -2

 موكف املاهون اجلنايئ من استئجار الارحام. -3

 دوافع امظاىرة الارىاتية ودور املواهني يف مؼاجلهتا )الاردن امنوذجا (حبث مشرتك. -4

 

 : املؤمترات وامندوات

 . 2414مؤمتر ثطوير امتؼومي امؼايل اذلي غلد يف مدينة خروهنغن يف ىومندا  -1

املاهون / جامؼة الاهبار تؼنوان ) ادلس تور امؼرايق امندوة املاهوهية اميت هظمهتا لكية  -2

 . 2445اجلديد تني امواكع وامطموح ( يف ػام 

امندوة املاهوهية اميت هظمهتا لكية املاهون / جامؼة الاهبار تؼنوان ) ادلميلراطية وامفرد  -3

 )2446 . 

هبار تؼنوان امندوة املاهوهية اميت هظمهتا لكية املاهون وامؼووم امس ياس ية / جامؼة الا -4

 .2416) دور املاهون يف ماكحفة امؼنف الارسي ( يف ػام 

 ػدد من دورات امتؼومي املس متر وادلورات امتدريبية . -5

 

   امشكر وامتلديركتة 

 يف امؼراق, مؼايل وزير امتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي تتوكيع  كتاب شكر وثلدير  -1

 .22/11/2411( تتب رخي 27347مبوجة الامر ) ص ب / 



يف  287رمق  ابل مركتاب وشكر وثلدير من امس يد رئيس جامؼة الاهبار    -2

25/1 /2444 . 

 266رمق م ر ج /  ابل مركتاب شكر وثلدير من امس يد رئيس جامؼة الاهبار   -3

 . 2445/  4/ 18يف 

/  14/9يف 6391رمق  ابل مررئيس اجلامؼة كتاب شكر وثلدير من امس يد  -4

2446 . 

/  34يف  898رمق م ر ج  ابل مركتاب شكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -5

14   /2445 . 

ماكفب ة هلدية نوجيود املبذوةل يف متاتؼة سري امؼمل ومتثيل ادلور احلليلي واملمزي يف  -6

/  7/  26يف  11444اموزاري املرمق  ابالإمرالارشاف ػىل لكية املؼارف اجلامؼة 

2445 . 

تمثني هجود من وزارة امتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي / هجاز الارشاف وامتلومي  -7

 . 2447/  3/  11يف  554امؼومي مبوجة امكتاب املرمق ج ه / 

/  12/  9يف  7485املرمق  ابل مركتاب شكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -8

2446 . 

/  12/  26يف  639املرمق  ابل مركتاب شكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -9

2446 . 

يف  117املرمق م ر ج  ابل مركتاب شكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -14

1  /4  /2447 . 

يف  422املرمق م ر ج  ابل مركتاب شكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -11

19  /8  /2447 . 

بكتاب اموزارة تمثني هجود من امس يد وزير امتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي  -12

 . 2447/  8/  13يف  19985املرمق 



تمثني هجود من امس يد وزير امتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي بكتاب اموزارة  -13

 . 2447/  5/  27يف  13364املرمق 

 17يف  664املرمق م ر ج  ابل مرشكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -14

 /12  /2447 . 

 25يف  285املرمق م ر ج  ابل مرشكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -15

 /8  /2448 . 

يف  53املرمق م ر ج ابل مركتاب شكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -16

29  /1  /2448 . 

م رج يف  395املرمق  ابل مركتاب شكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -17

8  /7  /2448 . 

 8يف  9املرمق م ر ج  ابل مركتاب شكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -18

 /1  /2449 . 

مبوجة شكر وثلدير من امس يد مساػد رئيس اجلامؼة نوشؤون امؼومية  -19

غن ادلورة املاهوهية اميت مت ثنظمييا يف  2448/  1/  22يف  497امكتاب املرمق 

 جامؼتنا .

 733اجلامؼي املرمق م رج  ابل مرشكر وثلدير من امس يد رئيس اجلامؼة  -24

 . 2415/ 7/  26يف 

 

  

 امنشاطات الاخرى 

 غضو يف راتطة امتدريس يني امؼراكيني  -1

 غضو يف ادلؼية ادلس تورية اموطنية احدى مؤسسات اجملمتع املدين -2



 غضو يف مجؼية املثلفني امؼراكيني -3

 غضو يف مجؼية املرتمجني امؼراكيني . -4

 غضو ثب سييس يف مركز ادلراسات امفيدرامية يف امؼراق . -5


