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 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعة االنبار
 لكية القانون والعلوم الس ياس ية

  قسم القانون

 
 ةالذاتي ةالسري

 
 

   إخالص خملص إبراهيم علي األلوسي: ـمـــــــــاالســ
  العنوان الدائم: العراق / االنبار / الفلوجة

  24/7/1985 االنبار تاريخ امليـالد:حمل و
 جامعة األنبار/كلية القانون والعلوم السياسية:     عنوان العمل

  القسم: قسم القانون
 / تدريسية ستاذ جامعيأ:   يالوظيفالعنوان 

  املنصب احلايل: مسؤولة املكتبة

 متزوجة :احلالة الزوجية

 3    :دد األوالدــعـــ
 مسلم  الديـــــــــــانة:

 الشهادة: ماجستري قانون خاص
 والتجارة الدولية القانون اخلاص/القانون الدويل اخلاصص:         ــالتـخـص

 مدرس      :اللقب العلمي

 009647740545010    ل   :العم هاتف
 009647740545010:     اهلاتف النقال

 rtaaraw@uoanbar.edu.iq : إللكرتونياالربيد 
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 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعة االنبار
 لكية القانون والعلوم الس ياس ية

  قسم القانون

 أوالً: املؤهالت العلمية 
 التارخي اللكية اجلامعة ادلرجة العلمية

 2007 لكية القانون جامعة الفلوجة الباكلوريوس

 2012 وث وادلراسات العربية القاهرةمعهد البح جامعة ادلول العربية املاجس تري

    ادلكتوراه

    أ خرى
 

 ثانيًا: التدرج الوظيفي 

 
 ا ىل –الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

 حلد الآن 1/9/2006 جامعة الانبار )تدريس ية( أ س تاذ جامعي 1

2    

3    

 ثالثًا: التدريس اجلامعي 

 

 ا ىل –الفرتة من  اجلامعة اجلهة )املعهد/اللكية( ت

 حلد الآن 1/9/2016 جامعة الانبار لكية القانون والعلوم الس ياس ية 1

2    

3    

 رابعًا: املقررات الدراسية التي قمت بتدريسها 

 

 الس نة املادة القسم ت

 2017-2016 القانون التجاري والرشاكت التجارية قسم القانون 1

 2018-2017 الرشاكت التجارية قسم القانون 2

 2012-2019 الرشاكت التجارية قانونقسم ال 3

 2021-2020 القانون ادلويل خلاص قسم القانون 4

5    

 خامسًا: )االطاريح، الرسائل( التي اشرف عليها 

 الس نة القسم امس ال طروحة أ و الرساةل ت

1    

2    

3    
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 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعة االنبار
 لكية القانون والعلوم الس ياس ية

  قسم القانون

 سادسًا: املؤمترات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 
 نوع املشاركة ن الانعقادماك الس نة العنوان ت

 ابحث جامعة طنطا لكية احلقوق/مرص 2019 (القانون والشائعات) ادلويل السادس تؤمرامل 1

 ابحث العراق -جامعة ايشك/أ ربيل  2019 (القضااي القانونية) ادلويل الرابع تؤمرامل 2

 حضور نجامعة الفلوجة لكية القانو 2016 ندوة الاستامثر يف جمال النفط والغاز 3

ندوة االثبات الالكرتوين واشاكالته يف قانون  4

 2012( لس نة 78التوقيع الالكرتوين العرايق رمق )
 حضور جامعة الفلوجة لكية القانون 2016

جامعة الانبار لكية القانون والعلوم  2017 لل حداثندوة املواهجة اجلنائية  5

 الس ياس ية

 حضور

     

     

 لمية األخرىسابعًا: األنشطة الع 

 

 خارج اللكية داخل اللكية ت

املشاركة يف الورشة التدريبية حتليل الرصاع وأ ليات وبناء   1

 جامعة الانبار لكية القانون 2018لعام   السالم

املشاركة يف الورشة التدريبية الثالثة ملرشوع التعلمي الالكرتوين 

 جامعة الفلوجة 2019يف اجلامعات العراقية لعام 

شاركة يف الندوة العلمية الاترتايية اساس يات البحث امل  2

العلمي لكية القانون والعلوم الس ياس ية قسم العلوم 

 2020الس ياس ية جامعة الانبار 

املشاركة يف ادلورة التدريبية املتخصصة لربانمج املداتعني عن 

حقوق الانسان املفويية العليا حلقوق الانسان يف حماتظة 

 2019 / جامعة الفلوجةالانبار

املشاركة يف الندوة العلمية الاترتايية املوسومة )انعاكسات   3

جاحئة كوروان عىل القواعد الناظمة يف القانون العام واخلاص( لكية 

 2020القانون جامعة الفلوجة 

املشاركة يف الندوة العلمية الاترتايية املوسومة )النظام القانوين   4

 2020ين( متؤسسة سكولر للتعلمي الالكرتو

املشاركة يف الندوة العلمية الاترتايية املوسومة )أ ثر جاحئة   5

 2020كوروان عىل املراكز القانونية( لكية القانون جامعة الفلوجة 

املشاركة ابحلضور يف احملارضة الاترتايية )التحكمي الالكرتوين   6

 2020التحدايت_( مركز حتكمي عني مشس –

للعلوم اال نسانية جامعة  2حلضور يف املتؤمر ادلويل مشاركة اب  

 2020الفلوجة 
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 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعة االنبار
 لكية القانون والعلوم الس ياس ية

  قسم القانون

 ثامنًا: املشروعات البحثية يف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير التعليم 
 الس نة حمل النرش امس البحث ت

 2018 ة والس ياس ية حمةل جامعة ال نبار للعلوم القانوني حتديد صفة املتؤلف مبوجب قواعد تنازع القوانني 1

الرابع للقضااي القانونية جامعة وقائع املتؤمر ادلويل  النظام القانوين محلاية املصنفات الرمقية 2

 أ ربيل/ العراقيشك ت 

2019 

املستؤولية التقصريية ملقدم خدمات املعلومات  3

 عن نرش الشائعات الالكرتونية

وقائع متؤمر القانون والشائعات جامعة طنطا لكية 

 احلقوق/مرص

2019 

( اجملدل 4منشور جمةل جامعة تكريت للحقوق الس نة ) مستؤولية املرصف عن اخلطأ  يف وتاء الصك 4

 مشرتك 2020( لعام 1( اجلزر )3( العدد )4)

2020 

مقبول للنرش يف جمةل لكية القانون للعلوم القانونية  املدلول القانوين لالبتاكر يف الوسط الرمقي 5

( يف 356هبم ابلعدد )والس ياس ية كتا

 . منفرد10/7/2019

2019 

الرابع للقضااي القانونية جامعة وقائع املتؤمر ادلويل  النظام القانوين لتبادل البياانت الكرتونيا 6

 أ ربيل / العراقيشك ت 

2020 

 تاسعًا: عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية 
 عاشرًا: كتب الشكر، اجلوائز، شهادات التقدير 

 

 الس نة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أ و اجلائزة أ و الشهادة ت

 2020 جامعة الانبار كتاب شكر من الس يد رئيس جامعة الانبار 1

 2020 الس يد وزير التعلمي التعلمي العايل كتاب شكر من وزير 2

 2020 وزارة التعلمي العايل كتاب شكر من وزير التعلمي العايل 3

 2021 وزارة التعلمي العايل تعلمي العايلكتاب شكر من وزير ال  4

 حادي عشر: الكتب املؤلفة أو املرتمجة 
 س نة النرش امس الكتاب ت

 2015 القانون الواجب التطبيق عىل س ندات الشحن الالكرتونية 1

 ثاني عشر: اللغات 
 اللغة العربية ممتاز -1

 متوسطاللغة اال نلكزيية  -2

 املدرس     

براهمي   يسال لوعيل ا خالص خملص ا 

 لكية القانون والعلوم الس ياس ية/جامعة ال نبار


