
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 

 

 

 انسيشه انزاحيو
 

 

 

 

          سعذ سبيع عبذ انجباس انعاني:   ـى ـــــــــاالســ

  31/3/3891 : حاسيخ انًيـالد 

 يخضًج انحانت انضًجيت :

 1    ذد األًالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذيـــــــــــانت

 قانٌٌ خاص / قانٌٌ يذني:             صــانخـخـص

 حذسيسي :      و ــــــانٌظيف

 اسخار يساعذ      انذسجت انعهًيت :

 كهيت انقانٌٌ ً انعهٌو انسياسيت / قسى انقانٌٌ:                عنٌاٌ انعًم

 /انعًم   :         ىاحف

 :         انياحف اننقال

 saadrabee@yahoo.com كخشًني :انبشيذ إالن

 

 

 

 وسة 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 انتاسٌخ انكــهٍــــت  ت انجايع انذسجت انعهًٍت 

ذبؽالورووس

ذ

ذ2002ذكؾقةذاحلؼوقذجامعةذالـفرونذقانون

ذ2004ذكؾقةذاحلؼوقذجامعةذالـفرونذقانونذخاصذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذ2009ذكؾقةذاحلؼوقذجامعةذالـفرونذقانونذخاص

ذذذذأخرى

 

  . ثانياً : انخذسج انٌظيفي 

 

 

 

 

 انى -انفتشة يٍ  انجهت انىظٍفت ث

 2002 -2005 تىو انسٍاسٍنعهكهٍت انماَىٌ وا  يذسس يساعذ 1

 2012 -2002 كهٍت انماَىٌ وانعهىو انسٍاسٍت  يذسس 2

 حتى االٌ 2012 كهٍت انماَىٌ وانعهىو انسٍاسٍت  استار يساعذ 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 ثانثاً : انخذسيس انجايعي . 

 انى - يٍانفتشة   انجايعت )انًعهذ / انكهٍت(  انجهت ث

ذحتىذاالنذ11/12/2005ذجامعةذاالنبارذكؾقةذالؼانونذوذالعؾومذالدقادقةذ1

ذ2008-2007ذكؾقةذادلعارفذاجلامعةذقدمذالؼانون/ذكؾقةذادلعارفذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

ذذذ 8

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسيت انخى قًج بخذسيسيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

ذ2015ذ-ذ2006 العؼودذادلدؿاةذذالؼانونذ1

ذ2017ذ-2006 الؼانونذالدوليذاخلاصذالؼانونذ2

ذ2014ذ-2009 احلؼوقذالعقـقةذاالصؾقةذوذالتبعقةذالؼانونذ3

ذ2014-2012 الـظروةذالعامةذيفذااللتزاماتذالؼانونذ4

ذ2006-2005 قانونذاالحوالذالشخصقةذالؼانونذ5

ذ2006-2005 الوصاواذوذادلواروثذالؼانونذ6

ذ ذذ7



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 :انخي أششف عهييا( انشسائم  ،االطاسيح  )خايساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

ذ–الغاءذالعؼدذباالرادةذادلـػردةذذ1

ذدرادةمؼارنة

ذ2016ذالؼانونذ/ذجامعةذالػؾوجة

فؽرةذاالداءذادلؿقزذوذاثرهاذيفذحتدودذذ2

ذاالختصاصذالؼضائي

ذ2017ذعةذالػؾوجةالؼانون/ذجام

االبطالذالؼضائيذلدـداتذالتدجقلذذ3

ذالعؼاري

ذ2017ذالـفرونذ-الؼانونذ

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

 

 انخي شاسك فييا.انعهًيت ًاننذًاث انًؤحًشاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

 انعهًً يؤتًش اسبٍم انذونًذ1

ذنشابعا

ذباحثذ/ذاربقلجايعت صالح انذٌٍذ2011

 يؤتًش كهٍت انًأيىٌ انجايعتذ2

ذانثانث عشش انعهًً

ذباحثذكؾقةذادلامونذاجلامعةذ2012

 –انًؤتًش انعهًً انذونً األول ذ3

ذاسبٍم –جايعت جٍهاٌ 

ذباحثذجامعةذجقفان/ذاربقلذ2014

ذباحثذجامعةذاالنبار/ذكؾقةذالؼانونذ2010ذَذوة )وسائم انتًىٌم انعماسي(ذ4

عمذ  -فً َذوة انشهٍذ خانذ ذ5

انًماونت يٍ انُاحٍت انهُذسٍت و 

ذانماَىٍَت

ذباحثذجامعةذاالنبار/كؾقةذاهلـددةذ2007

انًعُىَت بىسائم الـدوةذالعؾؿقةذذ6

ذيكافحت انفساد اإلداسي

ذمـظمذجامعةذاالنبار/ذكؾقةذالؼانونذ2009

ُىَت بانحك انًعالـدوةذالعؾؿقةذذ7

انذستىسي فً انتظاهش و انتعبٍش 

ذعٍ انشأي

ذمـظمذجامعةذاالنبار/ذكؾقةذالؼانونذ2013

انسبم انسٍاسٍت انًًكُت ندوةذ 

ذإلخشاج انعشاق يٍ انبُذ انسابع

ذمشاركذجامعةذاالنبار/ذكؾقةذالؼانونذ2009

ذ

ذ



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ذحمؽمذلؾعدودذمنذحبوثذالرتققةذالعؾؿقةذذ2015-2012دمذالؼانونذرئقسذق

رئقسذالؾجـةذادلشرفةذعؾىذكؾقةذادلعارفذاجلامعةذ

ذعضوذالؾجـةذالع2015

حمؽمذلؾعدودذمنذالبحوثذالعؾؿقةذادلؼدمةذلغرضذ

ذالـشر

ذجمتازذلؾدورةذالتدروبقةذيفذطرائقذالتدروسذ2015-2012عضوذالؾجـةذالعؾؿقةذلؼدمذالؼانونذ

ذذ2015-2012عضوذجلـةذالدراداتذالعؾقاذ

ذذحتىذتارخيهذ2017\10\2رئقسذقدمذالؼانونذ

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 2011 جامعةذالؼاددقة–العراقذ التؿوولذبوداطةذالؼرضذالعادل 1

 2015 جامعةذتؽروتذ-العراق الؼانونيذلؾتابعذيفذقانونذاجلـدقةذالعراقيالـظامذ 2

 2017 جامعةذبـفاذ–مصرذ البقعذبالعربونذادلضاعف 3

الضررذادلػرتضذافرتاضاذقاطعاذوذدورهذيفذحتؼقذادلدؤولقةذ 4

 ادلدنقة

 2017 جامعةذاالنبارذ-العراق

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 ذذذذ-1

ذذذذ-2

ذ

ذ



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

ذ

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

تمذٌش نهجهىد انعهًٍت انًبزونت فً ذ1

ذانًؤتًش انطالبً اإلبذاعً صادسة

ذ2011-2010ذرئقسذجامعةذاالنبار

 شهادة تمذٌش نهجهىد انعهًٍت انًبزونت فًذ2

ذانًؤتًش انطالبً اإلبذاعً انثانث

ذ2013-2012ذرئقسذجامعةذاالنبار

شهادة تمذٌش و تثًٍٍ نهجهىد انعهًٍت ذ3

ذانًبزونت

ذ2012ذجامعةذادلامون

شهادة تمذٌش و تثًٍٍ نهجهىد انعهًٍت ذ4

ذانًبزونت

ذ2011ذجامعةذصالحذالدون/اربقل

شهادة تمذٌش و تثًٍٍ نهجهىد انعهًٍت ذ5

ذانًبزونت

ذ2014ذجقفان/ذاربقلجامعةذ

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 2004 درادةذمؼارنةذ–الدرقةذالؽربىذبنيذالشروعةذوذالؼانونذ 1

 2009 درادةذمؼارنةذ–حجقةذالعؼودذوذاثرهاذيفذادتؼرارذالعالقاتذالؼانونقةذ 2

3   

4   

5   

6   

ذ

ذ



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

ذ

ذ

ذ.اتذــثانيذعشرذ:الؾغ 

 انهغت انعشبٍت -1

 انهغت االَكهٍزٌت بذسجت الم -2

3-             

             

 

 

   CD ٌتى تسهٍى َسخت عهى  


