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 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 8991/8999 كلية احلقوق العراق/ جامعة النهرين 

 2002 كلية احلقوق العراق/ النهرين جامعة  املاجستري

 هالدكتورا

 

 2020 كلية احلقوق العراق/ جامعة النهرين 

    أخرى

 

  . التدرج الوظيفي: ثانياً  

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى –من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )  الجهة ت

 لغاية االن 2002من  جامعة االنبار كلية القانون والعلوم السياسية 1

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2028-2082,  2009-2002 املدخل لدراسة القانون             القانون 8

 2089-2087, 2080-2001 االحوال الشخصية                 القانون               2

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 لغاية اآلن 2002 جامعة االنبار (استاذ جامعي ) تدريسي  8
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 2082-2009 احلقوق العينية                القانون              3

 2080 -2001 اصول حبث                 القانون             4

 2087-2082  التنفيذ                    القانون              2

 2082-2009 املدخل لدراسة القانون             العلوم السياسية         2

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامساً  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   ال يوجد 8

 

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادساً  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

بوسرت / حبث ) 

 (حضور

المؤتمر العربي االول لتنمية ثقافة  1

 الوعي القانوني والوطني
 مشارك بغداد -فندق الرشيد 2083

مؤتمر االصالح القانوني والسياسي  2

 في العراق الواقع  والطموح
والعلوم  كلية القانون  2089

 االنبار/السياسية
 عضو جلنة االستقبال

الدراسات العليا في العراق الواقع  3

 والمأمول
 مشارك جامعة البصرة 2028

 مشارك معة االنبارجا 2028 البحث العلمي بني النظرية والتطبيق 4

للتنمية المستدامة  82تحقيق الهدف  5

 العراقفي 
منظمة غير / مركز حوكمة  2089

 حكومية
  مشارك
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 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

 األنبارمقرر املكتب االستشاري القانوني يف جامعة  عضو اللجنة العلمية            

 األنبارعضو جلنة التظلمات املركزية يف جامعة  عضو اللجنة االمتحانية للدراسات االولية        

 واالقتصاد اإلدارةعضو جلنة انضباط الطلبة يف كلية  عضو اللجنة االمتحانية للدراسات العليا         

 العراقينيعضو نقابة احلقوقيني  عضو يف جلان االستالل لبحوث الرتقية       

 

 . أو تطوير التعليماملشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع : ثامنا 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 مجلة جامعة األنبار للعلوم صيانة األموال المؤجرة في عقود اإليجار التمويلي  7

 اإلنسانية

2001 

المسؤولية المدنية في مجال التطعيم ضد  شارطاتم 2

 األمراض

 مجلة القادسية للقانون والعلوم
 السياسية

2028 

االمتناع الخاطئ عن تقديم المساعدة والمسؤولية المدنية  3

 المترتبة عليه
 2083 مجلة القادسية للقانون

للعلوم مجلة جامعة األنبار  عنهاالحماية القانونية للمعلومات غير المفصح  4

 القانونية
2083 

مجلة البحوث القانونية  دور العدالة في تكملة العقود 5

 الجزائر/والسياسية
2089 

جامعة االنبار للعلوم  مجلة دور العدالة في تفسير العقود المدنية 6

 القانونية
2020  

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 2081/2089عصو جلنة التصحيح الوزاري لالمتحان التقوميي عام  -8
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 .و شهادات التقدير اجلوائز كتب الشكر ، : عاشرًا 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 8/3/2028 العلميوزير التعليم العالي والبحث السيد  كتاب شكر 8

 2/2/2020 العلمي السيد وزير التعليم العالي والبحث كتاب شكر  2

 82/1/2028 العلمي السيد وزير التعليم العالي والبحث كتاب شكر 3

 81/1/2028 رئيس اجلامعةالسيد  كتاب شكر 4

 84/88/2089 السيد رئيس اجلامعة كتاب شكر 2

 89/2/2089 السيد رئيس اجلامعة كتاب شكر ٦

 4/88/2089 السيد رئيس اجلامعة شكر كتاب ٧

 22/3/2020 السيد رئيس اجلامعة كتاب شكر ٨

 22/2/2222 السيد رئيس اجلامعة كتاب شكر ٩

 72/4/2227 السيد رئيس اجلامعة كتاب شكر ٠١

 22/8/2227 السيد العميد كتاب شكر ٠٠

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

, منشورات زين احلقوقية, اجلراحة التجميلية ومسؤولية الطبيب املدنية الناشئة عنها 8

 .لبنان

2082         

 2028 دراسة فلسفية قانونية, العدالة العقدية دراسة يف قاعدية العدالة ودورها يف العقود املدنية 2

 

 .ات ــاللغ:ثاني عشر  

  العربية -8

 يةاالنكليز -2
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