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 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت  

 انتارٌخ انكــهٍــــت  انجايعت  انذرجت انعهًٍت 

ذبؽالورووس

ذ

ذ1992ذطؾقةذاظؼاغونذبابل

ذ2007ذطؾقةذاظؼاغونذبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذ

ادلعفدذاظعاظيذظؾدطتوراهذيفذاحلؼوقذواظعؾومذذاظؾبـاغقةذ

ذاظدقادقةذواإلدارؼة

ذ

ذ2013

ذذذذأخرى

 

  . ثانياً : انخذسج انىظيفي 

 

 

 

 انى -انفترة يٍ  انجهت انىظٍفت ث

 .1/9/2009 نغاٌت 1/9/2008 كهٍت انعهىو اإلساليٍت/ جايعت األَبار يذٌر شعبت انتسجٍم وشؤوٌ انطهبت 1

نغاٌت  20/10/2009يٍ  كهٍت انقاَىٌ وانعهىو انسٍاسٍت جايعت األَبار عضى انًكتب االستشاري انقاَىًَ 2

1/6/2021 

 .1/11/2009نغاٌت  1/9/2009يٍ  رئاست جايعت األَبار يذٌر قسى انشؤوٌ اإلدارٌت 3

نغاٌت  1/11/2009يٍ  رئاست جايعت األَبار يذٌر قسى انشؤوٌ انقاَىٍَت 4

 و.1/3/2011

انًًثم انقاَىًَ )انىكٍم انرسًً( نرئٍس جايعت  5

 األَبار

 حتى اٌَ و1/11/2009يٍ  رئاست جايعت األَبار

 .1/9/2019نغاٌت  1/11/2009يٍ  رئاست جايعت األَبار انكاتب بانعذل فً رئاست جايعت األَبار 6

 1/9/2019نغاٌت  1/11/2009يٍ  انسٍاسٍت/ رياديكهٍت انقاَىٌ وانعهىو  يذٌر )انعٍادة انقاَىٍَت( 

 1/9/2019نغاٌت  2/11/2016يٍ  رئاست جايعت األَبار يذٌر قسى انشؤوٌ انقاَىٍَت 
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قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 
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 ثانثاً : انخذسيس انجايعي . 

 انى -يٍ انفترة   انجايعت )انًعهذ / انكهٍت(  انجهت ث

اظؼاغونذواظعؾومذضدمذاظؼاغون/ذطؾقةذذ1

ذاظدقادقة

ذإىلذاآلنذ2008عنذذجاععةذاألغبار

ذذذذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

ذذذ 8

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسيت انخى قًج بخذسيسها. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 .اظؼاغونذادلدغيذ)ادلصادرذواألحؽام(ذاظـظرؼةذاظعاعةذيفذضدمذاظؼاغونذ1

 

ذحتىذاآلنذ2015

ذحتىذاآلنذ2010 المرافعات المدنية.شرح أحكام قانون ذضدمذاظؼاغونذ2

 ادلؼاوظة(.ذ–اإلجيارذذ–اظعؼودذادلدغقةذادلدؿاةذ)اظبقعذذرحذذضدمذاظؼاغونذ3

 

ذ2016حتىذ-2013

ذحتىذاآلنذ2010 ضاغونذاإلثباتذرحذأحؽامذذضدمذاظؼاغونذ4

ذ2016حتىذذ-2013 ضاغونذاظتـػقذذرحذأحؽامذذضدمذاظؼاغونذ5

ذحتىذاآلنذ2010 ضاغونذاحملاعاة.ذذرحذأحؽامذضدمذاظؼاغونذ6

ذ2016حتىذ-2013 اظـظرؼةذاظعاعةذظؾؼاغونذاظتجاريذرحذذضدمذاظؼاغونذ7

ذحتىذاآلنذ2019 عـفجقةذاظبحثذاألطادمييذيفذاظدراداتذاظؼاغوغقةذ)ظطؾبةذاظدراداتذاظعؾقا(.ذضدمذاظؼاغونذ8
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 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

ذحتىذاآلنذ2019 األوظقة(.ذاظبحثذاألطادمييذيفذاظدراداتذاظؼاغوغقةذ)ظطؾبةذاظدراداتعـفجقةذذضدمذاظؼاغونذ9

ذ2019 (ذظطؾبةذاظدراداتذاظعؾقاGoogle scholarعادةذ)ذضدمذاظؼاغونذ10

 

 :انخي أششف عهيها( انشسائم  ،االطاسيح  )خايساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

اظؼاغوغيذظدوائرذاظتدجقلذاظعؼاريذيفذطػاءةذاظتـظقمذذ1

ذاظتشرؼعذاظعراضي

ذ2021ذضدمذاظؼاغون

ذذذذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

 

 انخي شاسك فيها.انعهًيت واننذواث انًؤحًشاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

جلاععةذأدميانذذادلؤمترذاظعؾؿيذاظدوظيذاظثاغيذ1

ذاظرتطقة

ذسضوذاظؾجـةذاظعؾؿقةذادلؤمترذأدميان/ذترطقاذ2017

دلؤمترذاظعؾؿيذظبحوثذرالبذجاععةذاألغبار/ذاذ2

ذصرعذاظدراداتذاإلغداغقة

ذسضوذاظؾجـةذاظعؾؿقةذاألغبار/ذاظعراقذ2017

ؽؾقةذاظؼاغونذظذولادلؤمترذاظعؾؿيذاظدوظيذاألذ3

ادلعـونذذاألغبارذجاععةواظعؾومذاظدقادقة/ذ

)اإلصالحذاظؼاغوغيذواظدقاديذيفذاظعراق...ذ

ذاظواضعذواظطؿوح(

-18ذعن

ذ2020/آذار/19

ذسضوذاظؾجـةذاظعؾؿقةذاألغبار/ذاظعراق
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 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 
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ذجاععةذرؾبةذظبحوثذاظدـويذاإلبداسيذدلؤمتراذ4

ذاإلغداغقةذاظدرادات/ذذاألغبار

ذسضوذاظؾجـةذاظعؾؿقةذبغداد/ذاظعراقذ18/5/2017

ذذذذذ5

ذذذذذ6

ذذذذذ7

ذ

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ذاظرعاديذيفذاظدقادقةذواظعؾومذاظؼاغونذظؽؾقيتذادلشرتكذاظعؾؿيذادلؤمتر

ذسامذؼـاؼر/اظثاغيذطاغونادلـعؼدذيفذذاألغبارذجاععةذاظػؾوجةذيفذواظؼاغون

2014 

ذ

ذاحملاعنيذغؼابةذأضاعتهذاجملتؿع،ذتـؿقةذيفذاحملاعيذدورذعؤمتر

ذ.2003ذغوصؿرب/اظثاغيذتشرؼنبتارؼخذذبغداديفذذاظعراضقني

،ذغدوةذادلدتؼبلذوحتدؼاتذاظدقاديذاظواضع:ذاظعربيذاظربقعذثورات

ذجاععةذاظدقادقةذاظعؾومذضدم/ذاظدقادقةذواظعؾومذاظؼاغونذطؾقةأضاعتفاذ

بتارؼخذذطرطوك،ذحماصظةذيفذظؾجاععةذاظبدؼلذادلوضعذيفذاألغبار

ذ.28/1/2016

،ذواجملتؿعذاألدرةذسؾىذاظدؾبقةذوآثارهذاظطالقذغدوةحماضرذيفذ

 .2010/دبتؿربذأؼؾوليفذذاألغبارذحماصظةذجمؾسذرساؼةذحتت

ذ

ذغدوةذيف(ذظؾـازحنيذادلدغقةذاظؼاغوغقةذاحلؿاؼة)ذسـوانذحتتذحبثقةذورضة

ذطؾقةذأضاعتفاذاظيت(ذاظعودةذوحتدؼاتذاظؼاغوغقةذاحلؿاؼة:ذاظـازحون)

ذطؾقةذضاسةذسؾىذ،األغبارذجاععةذاظؼاغونذضدم/ذاظدقادقةذواظعؾومذاظؼاغون

ذ.18/4/2016بتارؼخذذطرطوكذجاععة/ذاظؼاغون

ذيفذاالصرتاضقةذباحملؽؿةذاخلاصةذاظدوظقةذظؾؿدابؼةذاظتدرؼبقةذاظدورة

ذيفادلـعؼدةذذظؾعداظةذاألعرؼؽقةذادلـظؿةذاألعرؼؽقةذادلتحدةذاظوالؼات

ذ.2013ذ،(اظعراق-أربقل)

ذاظراسقةذاظعراضقةذاظتشرؼعاتذيفذاإلدالعيذاظػؼهذأثر)ذبعـوانذحبثقةذورضة

ذواظعؾومذاظؼاغونذظؽؾقةذادلشرتطةذاظعؾؿقةذاظـدوةذيف(ذاألحداثذحلؼوق

ذاظؼاغوغقةذادلواجفة)ذاظعراضيذاحلؽؿةذبقتذععذاألغبارذجاععةذاظدقادقة

ذاألغبارذجاععةذعوضعذتوصققذغاجي.ذد.ذأذضاسةسؾىذذ(االحداثذالدتغالل

ذ2017بتارؼخذذشرؼبذأبيذاظزراسةذطؾقة/ذاظبدؼل

ذظدـة(ذ1)ذرضمذاظعراضيذادلدتفؾكذمحاؼةذضاغونذعواطبةذعدى

،ذورضةذادلدتفؾؽنيذمحاؼةذجمالذيفذاحلدؼثةذظؾتطوراتذ2010

/ذاجلاععةذاظـدورذظؽؾقةذاألولذاظعؾؿيذادلؤمترحبثقةذعؼدعةذإىلذ

ذ.4/5/2017بتارؼخذذبغداد

ذ

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 
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قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 
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 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

)االختصاصذاظؼضائيذيفذاظشرؼعةذاإلدالعقةذواظؼاغونذاظعراضيذدرادةذ 1

 عؼارغة(

جمؾةذجاععةذاالغبارذظؾعؾومذ

 (،4اإلدالعقة،ذاظعددذ)

2009 

ظإلثباتذباظدظقلذاظؽتابيذ"درادةذعؼارغةذبنيذاظػؼهذ)احلجقةذاظؽاعؾةذ 2

 اإلدالعيذوتطبقؼاتذاظؼضاءذاظػرغديذوبعضذاظبؾدانذاظعربقة(

جمؾةذجاععةذاألغبارذظؾعؾومذ

اإلدالعقة،ذاظدـةذاخلاعدة،ذاجملؾدذ

(،ذطاغونذاألولذ21اخلاعس،ذاظعددذ)

 .344-254،ذص2014

2014 

ادلدغقةذيفذاظػؼهذاإلدالعيذ)إذؽاظقةذ)صعل(ذاظشيءذادلرتبذظؾؿدؤوظقةذ 3

 واالجتفادذاظػرغدي(

جمؾةذدراداتذضاغوغقةذودقادقة،ذ

طؾقةذاظؼاغونذواظدقادة/ذجاععةذ

اظدؾقؿاغقة/ذطرددتانذاظعراق،ذاظدـةذ

(ذتشرؼنذاألولذ6اظثاظثة،ذاظعددذ)

 .364-310،ذص2015

2015 

يفذبعضذذ)ادلدؤوظقةذادلدغقةذسنذاألضرارذاظيتذتدببفاذاألذقاءذادلعـوؼةذدرادة 4

 اظـظمذاظؼاغوغقةذاظوضعقةذعؼارغةذععذاظشرؼعةذاإلدالعقة(.

جمؾةذطؾقةذاحلؼوقذجاععةذاظـفرؼن،ذ

(،ذ3(ذاإلصدارذ)19اجملؾدذ)

 .195-172،ذص2017

2017 

)ادلؼاصدذاالستبارؼةذ)ادلعـوؼة(ذظػؽرةذاظعؼابذدرادةذعؼارغةذبنيذاظػؼهذذ5

 االدالعيذواظؼواغنيذاظوضعقة

يفذاخلررومذسنذجمؾةذاظـقؾني/ذتصدرذ

 .2016جاععةذاظؼاػرة،ذ

2016 

-)دموذتأصقلذسصريذظؾؿدؤوظقةذادلدغقةذسنذضررذادلعؾوعةذسربذاالغرتغتذ6

 درادةذعؼارغةذيفذاظػؼهذاإلدالعيذواظؼواغنيذاظوضعقة(

جمؾةذجاععةذاألغبارذظؾعؾومذاظؼاغوغقةذ

واظدقادقة،ذاجملؾدذاظثاغي،ذاظعددذ

 .21-1،ذص2017(،ذ13)

2017 

اظػؼهذاإلدالعيذعنذعشروسقةذغؽاحذاظؽتابقةذاظػرغدقةذعؼارغُاذمبوضفذذ)عوضفذ7

اظتشرؼعذاظػرغديذعنذزواجذاألضؾقةذادلدؾؿةذواإلجراءاتذاظشؽؾقةذادلطؾوبةذيفذ

 تصحقحذسؼدذاظزواجذواغفائه(.

جمؾةذدراداتذسربقةذوإدالعقةذتصدرذ

باظتعاونذععذعرطزذاظؾغاتذاألجـبقةذ

اظعددذواظرتمجةذجباععةذاظؼاػرة،ذ

-231،ذص2017(ذصرباؼرذ63)

277. 

2017 

)عدىذطػاءةذاظتـظقمذاظتشرؼعيذظؾتعوؼضذادلدغيذسنذأضرارذاجلرائمذاإلرػابقةذذ8

 (يفذاظعراقذوبعضذاظـظمذادلؼارغة

جمؾةذطؾقةذاظؼاغونذظؾعؾومذاظؼاغوغقةذ

واظدقادقة،ذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذ

اظدقادقةذجاععةذطرطوك،ذاجملؾدذ

(ذ/اجلزءذ23)اظدادس،ذاظعددذ

 .326-259اظثاغي،ذص

 .2017تشرؼنذاظثاغيذ

ذ2010ظدـةذذ1)عدىذعواطبةذضاغونذمحاؼةذادلدتفؾكذاظعراضيذرضمذذ9

 ظؾتطوراتذاحلدؼثةذيفذجمالذمحاؼةذادلدتفؾؽني(.

ادلؤمترذاظعؾؿيذاألولذظؽؾقةذاظـدورذ

 .2017اجلاععة/ذبغداد،ذ

2017 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 Originating the Civilian Responsibility for)ذ10

the Damages caused by the Moral Things in 

the Islamic Jurisprudence). 

 

جمؾةذاحلؼوق،ذتصدرذسنذطؾقةذ

اظؼاغونذاجلاععةذادلدتـصرؼة،ذاظعددذ

،ذاظدـةذاظدابعة،ذاجملؾدذ31

-513،ذص2017اخلاعس،ذ

528. 

2017 

جمؾةذجاععةذاألغبارذظؾعؾومذاظؼاغوغقةذ االستدال(.)محاؼةذاظدوظةذظؾـازحنيذوأثرهذيفذتعزؼزذخطابذذ11

ذواظدقادقة،ذاجملؾدذاظثاغي،ذاظعدد

اخلاصذبادلؤمترذاظدوظيذاألولذجلاععةذ

األغبارذادلـعؼدذحتتذذعارذ)االستدالذ

يفذاخلطابذاظدؼينذواظدقاديذوأثرهذ

يفذتعزؼزذاظتـؿقةذاجملتؿعقة(ذظؾؿدةذ

/ذ1/11ظغاؼةذذ31/10عنذ

2018. 

2018 

جمؾةذاظعؾومذاظؼاغوغقةذتصدرذسنذطؾقةذ .تؽققػفاذاظؼاغوغيذوحؽمذاظتعاعلذععفا(ذ(Bit Coin)اظعؿؾةذاالصرتاضقةذ)ذ12

(،ذ2اظؼاغونذجاععةذبغداد،ذاظعددذ)

-140)(،ذاظصػحاتذ35اجملؾدذ)

169). 

2020 

صاسؾقةذضواسدذاظؼاغونذاخلاصذادلـظؿةذظؾظروفذاالدتثـائقةذيفذتدوؼةذ)ذ13

 Covid-19 Coronaاظـامجةذسنذاظظرفذادلدتجَّدذذادلـازسات

Virusأمنوذجًاذ). 

جمؾةذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقة/ذ

،ذاجملؾدذ2020جاععةذاألغبار،ذ

(،ذاظصػحاتذ2(،ذاظعددذ)10)

(219-254.) 

2020 

عدىذإعؽاغقةذتطبققذععاؼريذإدارةذاجلودةذاظشاعؾةذيفذعؤددةذاظؼضاءذ)ذ14

 (.منوذجًاا)اظعراقذ

اظعؾومذاظؼاغوغقة،ذتصدرذسنذجمؾةذ

طؾقةذاظؼاغونذجاععةذبغدادذاجملؾدذ

،ذ2020(ذ1(ذاالصدارذ)36)

 .(212-176اظصػحاتذ)

2020 

)ادلػاضؾةذبنيذ]تبعقة[ذو]ادتؼالل[ذدسوىذادلطاظبةذباظتعوؼضذادلدغيذظؾدسوىذذ15

 اجلزائقة(.

عـشورذيفذجمؾةذاظباحثذظؾعؾومذ

اظؼاغوغقة،ذتصدرذسنذطؾقةذاظؼاغونذ

اظػؾوجة،ذاجملؾدذاألول،ذجاععةذ

-89اظعددذاألول،ذاظصػحاتذ)

135.) 

2020 

طؾقةذاظؼاغونذظؾعؾومذاظؼاغوغقةذجمؾةذ .(تضخمذاحملتوىذاإلجباريذظؾعؼد)ذ16

،ذتصدرذسنذطؾقةذاظؼاغونذواظدقادقة

،ذواظعؾومذاظدقادقةذجاععةذطرطوك

(ذاجلزءذ38)،ذاظعددذ(10)اجملؾدذ

 (.177-145،ذاظصػحاتذ)األول

2021 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

اظشفقدذمحةذخلضرذ/ذاجلؿفورؼةذ-سضوذجمؾسذحترؼرذجمؾةذاظعؾومذاظؼاغوغقةذيفذجاععةذاظواديذذذذ-1

 .اجلزائرؼة

ذذذذ-2

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

ذ2009ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ1

ذ2009ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ2

ذ2009ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ3

ذ2010ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ4

ذ2010ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ5

-واظعؾومذاظدقادقةسؿقدذطؾقةذاظؼاغونذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ6

ذجاععةذاألغبار

ذ2015

-سؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقةذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ7

ذجاععةذاألغبار

ذ2015

ذ2015ذجاععةذاألغبار-سؿقدذطؾقةذاحلادوبذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ8

ذ2015ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ9

-اظدقادقةسؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ10

ذجاععةذاألغبار

ذ2016

ذ2017ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ11

ذ2017ذرئقسذجاععةذاألغبارعداسدذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ12

ذ2017ذرئقسذجاععةذاألغبارعداسدذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ13

ذ2017ذػؾوجةجاععةذاظدذطؾقةذاظؼاغونذسؿقذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ14

ذ2017ذجاععةذاألغباررئقسذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ15

ذ2017ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ16



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

ذ2017ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ17

ذ2017ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ18

ذ2017ذجاععةذاألغبار-قدذطؾقةذاظعؾومسؿذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ19

ذ2017ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ20

ذ2017ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ21

ذ2018ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ22

ذ2018ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ23

ذ2018ذاععةادلعارفذاجلقدذطؾقةذسؿذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ24

ذ2018ذرئقسذجاععةذاألغبارعداسدذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ25

ذ2019ذدؼوانذاظوضفذاظدينرئادةذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ26

ذ2019ذعػتشذسامذوزارةذاظبؾدؼاتذواألذغالذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ27

ذ2019ذرئقسذعؤددةذاظشفداءذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ28

ذ2019ذرئقسذدؼوانذاظوضفذاظدينذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ29

-سؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقةذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ30

ذجاععةذاألغبار

ذ2019

-سؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقةذذؽرذوتؼدؼرطتابذذ31

ذجاععةذاألغبار

ذ2019

ذ2019ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ32

-سؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقةذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ33

ذجاععةذاألغبار

ذ2019

ذ2019ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ34

ذ2019ذجاععةذاألغباررئقسذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ35

ذ2019ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ36

-سؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقةذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ37

ذجاععةذاألغبار

ذ2109

-سؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقةذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ38

ذجاععةذاألغبار

ذ2019

-اظدقادقةذسؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ39

ذجاععةذاألغبار

ذ2019

ذ40

ذ

ذ219ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼر

ذ2019ذبغدادذجاععة-قدذطؾقةذاظؼاغونسؿذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ41



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

ذ2019ذػؾوجةجاععةذاظ-قدذطؾقةذاظؼاغونسؿذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ42

-سؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقةذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ43

ذجاععةذاألغبار

ذ2020

ذ2020ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ44

ذ2020ذوزؼرذاظتعؾقمذاظعاظيذواظبحثذاظعؾؿيذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ45

-سؿقدذطؾقةذاظؼاغونذواظعؾومذاظدقادقةذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ46

ذجاععةذاألغبار

ذ2020

ذ2020ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ47

ذ2020ذاظتعؾقمذاظعاظيذواظبحثذاظعؾؿيوزؼرذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ48

ذ2020ذػؾوجةجاععةذاظ-قدذطؾقةذاظؼاغونسؿذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ49

ذ2020ذبغدادجاععةذ-قدذطؾقةذاظؼاغونسؿذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ50

ذ2020ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ51

ذ2021ذرئقسذجاععةذاألغبارعداسدذذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ52

ذ2021ذوزؼرذاظتعؾقمذاظعاظيذواظبحثذاظعؾؿيذوتؼدؼرطتابذذؽرذذ53

ذ2021ذوزؼرذاظتعؾقمذاظعاظيذواظبحثذاظعؾؿيذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ54

ذ2021ذرئقسذجاععةذاألغبارذطتابذذؽرذوتؼدؼرذ55

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 2000 عؼارغة(.)غظرؼةذاالظتزامذيفذاظػؼهذاإلدالعيذدرادةذ 1

 2010 ابرامذاظعؼدذسربذاالغرتغتذدرادةذعؼارغة 2

 2014 تـازعذاالختصاصذاظؼضائيذاظدوظيذيفذادلـازساتذاظتجارؼةذاالظؽرتوغقةذدرادةذعؼارغة 3

 2015 ادلػقدذيفذذرحذغظرؼةذاظعؼدذيفذاظؼاغونذادلدغيذاظعراضي 4

 2015 ادلػقدذيفذذرحذأحؽامذادلراصعاتذادلدغقةذاظعراضيذ5

 2015 ادلػقدذيفذذرحذأحؽامذضاغونذاالثباتذاظعراضيذ6



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 2016 ادلػقدذيفذذرحذأحؽامذضاغونذاظتـػقذذاظعراضي،ذ7

 2017 عوضفذاظػؼهذاالدالعيذعؼارغًاذمبوضفذاظتشرؼعذاظػرغديذعنذزواجذخمتؾػيذاظدؼنذ8

 2017 2015(ذظدـةذ31ادلػقدذيفذذرحذضاغونذاظتضؿنيذاجلدؼدذرضمذ)ذ9

 2019 اظتعاضدذواإلثباتذباظودائلذاالظؽرتوغقةذادلعاصرةادلػقدذيفذذ10

ادلوجزذيفذآظقاتذوضوابطذتشؽقلذاظؾجانذاظتحؼقؼقةذيفذادلؤدداتذاظرمسقةذاظعراضقةذوصؼًاذألحؽامذذ11

 ادلعدلذ1991(ذظدـةذ14ضاغونذاغضباطذعوزػيذاظدوظةذواظؼطاعذاظعامذرضمذ)

2021 

 2021 ادلعاصرذيفذادلواجفةذاظؼاغوغقةذظؾػدادذاإلداريذيفذاظتشرؼعذاظعـراضيذوجزادلذ12

ادلوجزذيفذذرحذأحؽامذادلراصعاتذادلدغقةذواإلثباتذواحملاعاةذدرادةذععززةذباألحؽامذاظؼضائقةذذ13

 احلدؼثة،

2021 

ذ

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 .انعربٍت -1

 اإلَكهٍزٌت )بذرجت يتىسط(. -2

           انكردٌت )يشافهت فقط(.   -3

             

 

 

   CD ٌتى تسهٍى َسخت عهى  


