
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 انغيشه انزاحيو
 

 

 

 

 أعخار انًغاعذ دكخٌس عباط يفشج فحم يعقٌب:    ـى ـــــــــاالعــ

  2/9/1963: حاسيخ انًيـالد 

 يخضًج انحانت انضًجيت :

 6  عـــــذد األًالد  :

 يغهى  :   انذيـــــــــــانت

 انقانٌٌ انعاو:     صــانخـخـص

 أعخار جايعي:     و ــــــانٌظيف

 أعخار يغاعذ انذسجت انعهًيت :

      جايعت االنباس/ كهيت انقانٌٌ ًانعهٌو انغياعيت :    عنٌاٌ انعًم

 07901695990 انعًم   : ىاحف

        07830815544:  انياحف اننقال

 dr.abbasmfrg63@gmail.comكخشًني :انبشيذ إالن

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

 يًيداالكا
 

 



 

 

 

 

 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 التاريخ الكــليــــت  الجاهعت  الذرجت العلويت 

ذبؽالورووس

ذ

 2001 الؼانون جامعة االنيار

 2008 احلؼوق جامعة الـفرونذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

 2013 العؾقاالدرادات  جامعة االردنقة

 1987 العؾوم جامعة بغدادذأخرى

 

  . ثانياً : انخذسج انٌظيفي 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الوظيفت ث

 2004_2003 جاهعت االًبار   هذير هكتب رئيس الجاهعت  1

 2007_2005 جاهعت االًبار هذير االقسام الذاخليت  2

 2009_ 2008 جاهعت االًبار هذرس هساعذ 3

 2013 جاهعت االًبار هذرس دكتور  4

 2015_2014 جاهعت االًبار هذير ديواى جاهعت االًبار 5

 _للغايت االى2016 جاهعت االًبار استار هساعذ دكتور تذريسي 6



 

 

 ثانثاً : انخذسيظ انجايعي . 

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

 لغاوة االن _2008 جامعة االنيار كؾقة الؼانون والعؾوم السقادقة  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 سابعاً : انًقشساث انذساعيت انخى قًج بخذسيغيا. 

ذالدــــــةذاملـــــادةذالؼدـــمذت

 2009_2008 ادلالقة العامة والًشروع الضرويب  الؼانون 1

 2013 الؼانون الددًوري  الؼانون  2

 2014 الؼانون الًٍاري  الؼانون  3

 2014 االوراق الًٍاروة  الؼانون 4

 2019_2018 قانون العؿل  الؼانون 5

 2015 احلؼوق الؼانون  6

 لغاوة االن_2016 ادلالقة العامة  الؼانون /رؾية ادلاجسًري 7



 

 :االطاسيح ، انشعائم ( انخي أششف عهييا )خايغاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذردالةالذاألرروحةذذأوذذادمذت

 2018 الؼانون  تسووة ادلـازعات الؽؿركقة  1

الًعرفة الؽؿركقة ودورها يف تـؿقة  2

 تـؿقةاالقًصادوة 

 2019 الؼانون

3    

4    

5    

6    

7    

 

 انخي شاسك فييا.انعهًيت ًاننذًاث عادعاً: انًؤحًشاث  

ذنوعذاملشاركةذذمؽانذأنعؼادهاذالدـــةذذالعـوانذذت

حبثذ/ذبودرتذ)ذ

ذحضور(

 حبث مـػرد اربقل 2017 مؤمتر جامعة جقفان الدولي 1

 حبث مـػرد بغداد/بردلان العراقي 2017 مؤمتر االحتاد الدولي لؾؿؤرخني 2

 حبث مـػرد اليصرة 2018 مؤمتر جامعة اليصرة الٌالث 3

 حبث مـػرد بابل 2018 مؤمتر جامعة بابل 4

 حبث مـػرد كؾقة العؾوم  2018 مؤمتر وزارة الـػط 5

 حبث مـػرد جامعة االنيار 2018 مؤمتر الدولي االول جلامعة االنيار 6

 حبث مـػرد اليصرة  2019 مؤمتر جامعة اليصرة الرابع 7

 

 

 



 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

 أرروحة دكًوراه كؾقة الؼانون جامعة بغدادمـاقشة  ادلشاركة بورذًني عؿل و االذراف عؾى حبوث خترج

 مـاقشة ردالة ماجسًري كؾقة الؼانون / مسًـصروة مـاقشة اربع ردائل ماجسًري

 مـاقشة ردالة ماجسًري كؾقة اإلدارة واالقًصاد 

 أعداد مسودة قانون ادلالقة العامة والدون العام 

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذذثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفى 

 الدـة حملذالـشر أدمذاليحث ت

 2018 جمؾة كؾقة الؼانون   احلق يف العؿل وأثرة يف معاجلة الًطرف 1

 2019 جمؾة جامعة اليصرة  الًطوور الؼطاع السؽين 2

 2017 مـظؿة متوز  معاجلة اليطالة  3

 2018 وزارة الـػط  معاجلة الـػاوات الـػطقة  4

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 عضو حمؽم يف جمؾة جامعة اخلضر الوادي يف اجلزائر    -1

 مدور العقادة الؼانونقة    -2

 

 

 

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذعاذرًا:ذكًبذالشؽرذ،ذاجلوائزذ 



 الدـة اجلفةذاملاحنةذ الشفادةكًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذ ت

 2005 وزور الًعؾقم العالي كًاب ذؽر  1

 ولغاوة االن 2005 رئقس جامعة االنيار ( كًاب ذؽر 24) 2

 ولغاوة االن  2013 رؤداء جامعات العراققة والعؿداء  (مىة كًاب ذؽر100اكٌر من ) 3

 ولغاوة االن  2013 رؤداء مؤمترات خمًؾػة  ( ذفادة تؼدوروة 11) 4

 2018 رئقس جامعة االنيار  درع متقز  5

 

 .الؽًبذاملؤلػةذأوذاملرتمجة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 2016 الضؿانات الددًوروة لؾؿؽؾف يف اجملال الضرويب  1

 2016 الضروية عؾى الرواتب واألجور وادلخصصات  2

3   

4   

5   

6   

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغت العربيت -1

2- 

3-             

             

 

 

   CD يتن تسلين ًسخت على  


