
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 

 

 

 انسيزه انذاحيو
 

 

 

 

 دمحم خانذ بزع فزحاٌ:   ـى ـــــــــاالســ

  2021/  1/  29 : حاريخ انًيـالد 

 يخشًج  انحانت انشًجيت :

 3   ذد األًالد  :ــعـــ

 يسهى :   انذيـــــــــــانت

 انقانٌٌ انعاو :      صــانخـخـص

 حذريسي:     و ــــــانٌظيف

 دكخٌراه  انذرجت انعهًيت :

             جايعت االنبار/ كهيت انقانٌٌ ًانعهٌو انسياسيت:    عنٌاٌ انعًم

 07831794394انعًم   :    ىاحف

 07902864976:      انياحف اننقال

 mkbf88@uoanbar.edu.iq كخزًني :انبزيذ إالن
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 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 التاريخ الكــليــــت  الجاهعت  الدرجت العلويت 

ّبؽالورووس

ّ

ذ2002ذاحلؼوقذالـفرون

ذ2005ذاحلؼوقذالـفرونّاملاجًِري

ّهالدكًورا

ّ

ذ2013ذوالعؾومذالدقادقةاحلؼوقذذالؾيـانقة

ذ2011ذقدمذالؾغةذاالنؽؾقزوةذكؾقةذادلعارفذاجلامعةّأخرى

 

  . ثانياً : انخذرج انٌظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظيفت ث

 2007 - 2006 كليت القاًىى والعلىم السياسيت والوتابعت هدير وحدة التخطيط 1

 2008 - 2007 كليت القاًىى والعلىم السياسيت يذيز ًحذة انحساباث ًانًشخزياث 2

 2015 - 2014 كليت القاًىى والعلىم السياسيت هدير شعبت التسجيل  3

 2016 - 2015 كليت القاًىى والعلىم السياسيت هقرر قسن القاًىى  4

 2018 - 2016 كليت القاًىى والعلىم السياسيت هعاوى العويد لشؤوى الطلبت 5

  - 2018 الجاهعتكليت جٌاث العراق  عًيذ كهيت جناث انعزاق انجايعت 6



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي
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 ثانثاً : انخذريس انجايعي . 

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

ذ2018ذ-ذ2005ذجامعةذاالنيارذكؾقةذالؼانونذوالعؾومذالدقادقةذ1

ذذ-ذ2015ذجامعةذاالنيارذالقاًىىقسن  /الدراداتذالعؾقاذ2

ذذ-ذ2018ذجامعةذاالنيارذالعؾقاذ/ذقدمذالعؾومذالدقادقةالدراداتذذ3

ذذ-ذ2020ذجامعةذالػؾوجةذذالدراداتذالعؾقاذ/ذقدمذالؼانونذذ4

ذ2014ذ-ذ2005ذقدمذالؼانونذكؾقةذادلعارفذاجلامعةذ/ذحماضرذ5

ذذ-ذ2018ذقدمذالؼانونذكؾقةذجـاتذالعراقذاجلامعةذذ6

ذذذذ7

ذذذ 8

 

 انخى قًج بخذريسيا.رابعاً : انًقزراث انذراسيت  

ّةـــــالِـّادةـــــاملّمـــالؼِّت

ذ2018ذ-ذ2005 الؼانونذالدوليذالعامذالؼانونذ1

ذ2017ذ-ذ2013 الؼانونذالدوليذاالندانيذالؼانونذ2

ذ2018ذ-ذ2013 الؼانونذالددًوريذالؼانونذ3

ذ2018ذ-ذ2014 الؼانونذاالداريذالؼانونذ4

ذ2018ذ-ذ2013 ادلـظؿاتذالدولقةذالؼانونذ5

ذ2021ذ-ذ2018 الـظمذالدقادقةذالعؾومذالدقادقةذ6

ذ2018ذ-ذ2013 الؼضاءذاالداريذالؼانونذ7
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 :انخي أشزف عهييا( انزسائم  ،االطاريح  )خايساً:  

ّالِـــةّمـــالؼِّةردالالّاألرروحةّّأوّّادمّت

ذ2017ذالؼانونذاحلؿاوةذالؼانونقةذلؾرتاثذالعادليذ1

ذ2018ذالؼانونذالدبؾومادقةذدلًعدديذاجلـدقةاحلؿاوةذذ2

ذ2018ذالؼانونذالدولذالًطورذالًؽـولوجيذواثرذعؾىذدقادةذذ3

مدىذالزامقةذقراراتذمـظؿةذالصحةذذ4

ذالعادلقة

ذ2019ذالؼانون

ذ2020ذالؼانونذمحاوةذالدولذلألذخاصذاالجانبذ5

ذ2021ذالؼانونذاحلؿاوةذالدولقةذحلؼوقذادلؽوناتذاالثـقةذ6

ذ2021ذالؼانونّدورّجمؾسّاالمنّيفّتدوولّالـزاعاتّاملِؾَةّالداخؾقةذ7

ذ2021ذالؼانونذالطابعذالًشروعيذلؼراراتذجمؾسذاالمنذ8

 

 انخي شارك فييا.انعهًيت ًاننذًاث انًؤحًزاث سادساً:  

ّنوعّاملشاركةّّهامؽانّأنعؼادّةّــالِـّعـوانّالّت

)ّحبثّ/ّبودرتّ

ّحضور(

الموظف في ظل احكام قانون الخدمة حقوق والتزامات ذ1

ّالمدنية
ّحماضرّوزارةّالـػط2016ّ

ّعضوّالؾٍـةّالعؾؿقةّجامعةّالؽًاب2017ّّكؾقةّالؽًابّاجلامعةذ2

ّعضوّالؾٍـةّالعؾؿقةّبريوتّ/ّجامعةّاالنيار2017ّّمؤمترّبـاءّالِالمّوادارةّالصراعذ3

ّباحثّجامعةّاالنيار2017ّّالفساد االدارياليات مكافحة ذ4

 خور عبدهللا في اطار احكام القانون الدوليذ5

ّالعام

ّباحثّجامعةّاالنيار2017ّ

ّباحثّجامعةّاالنيار2017ّ السياسة االمريكية تجاه العراق في عهد ترامبذ6
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مؤمترّوزارةّالـػطّلالدًٌؿارّذ7

ّبالطاقة

ّعضوّالؾٍـةّالعؾؿقةّوزارةّالـػط2017ّ

تفشي الفساد االداري االليات القانونية للحد من  8

ّوالمالي
ّباحثّوزارةّالٌؼافة2017ّ

االبعاد القانونية والسياسية إلعالن القدس ذ9

ّعاصمة إلسرائيل

ّباحثّجامعةّاالنيار2017ّ

ّباحثّكؾقةّاملعارفّاجلامعة2018ّّالنزاعات الحدودية بين العراق والكويت 10

صناعة السالم والتعايش المشترك في  11

ّالعراق

ّباحثّجامعةّاالنيار2018ّ

بناء السالم طريقنا للتنمية في محافظة  12

ّاالنبار

ّباحثّجامعةّاالنيار2018ّ

ظاهرة تداول وتعاطي المخدرات والمواد  13

ّالمؤثرة

ّباحثّكؾقةّاملعارفّاجلامعة2018ّ

بريوت/ّبعٌةّاالحتاد2018ّّّاسس التفاهم بين اهل االديان والثقافات 14

ّاالوربي

ّباحث

للتعايش المشترك  لمؤتمر الدولي االول 15

 والحوار بين االديان

ّباحثّجامعةّاالنيار2018ّ

المؤتمر  القانوني الثني لكلية المستقبل  16

 الجامعة

ّعضوّالؾٍـةّالعؾؿقةّكؾقةّاملًِؼيلّاجلامعة2018ّ

لحل النزعات UNDP ورشة منظمة  17

 الدولية

ّباحثّاالمروؽقةّتوانوجامعةّاملان2018ّ

 

 .ّاالخرىّدابعاّ:ّاألنشطةّالعؾؿقةّ 

ّخارجّالؽؾقةّداخلّالؽؾقة

ذتعزيز حقوق االنسانالـدواتذالعؾؿقةذوالٌؼافقةذيفذجمالذذاقامةذاالذرافذعؾىذحبوثذخترجذالطؾية

ذالًدروبذداخلذادلػوضقةذادلدًؼؾةذلالنًخاباتذاالذرافذعؾىذتطوورذمؽًيةذالؽؾقة

 

 .ّأوّتطوورّالًعؾقمجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّّثامـا:ّاملشروعاتّاليٌَقةّفى 

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

 2015 والدقادقةذجمؾةذجامعةذاالنيارذلؾعؾومذالؼانونقة رقابةّالؼضاءّالدوليّعؾىّددًوروةّقراراتّاجفزةّاالممّاملًَدة 1

 2009 ندانقةاالنيارذلؾعؾومذاالجمؾةذجامعةذ مدىذتطيققذقواعدذاالدًخالفذالدوليذيفذالدوون 2
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حتؼققذالًوزانذبنيذاحلؼوقذالدقادوةذلؾدولذوالًدخلذ 3

 االنداني

 2009 ندانقةجمؾةذجامعةذاالنيارذلؾعؾومذاال

 2015 والدقادقةذجمؾةذجامعةذاالنيارذلؾعؾومذالؼانونقة دورذالعرفذالدوليذيفذتعدولذادلعاهدات 4

 2018 والدقادقةذجمؾةذجامعةذاالنيارذلؾعؾومذالؼانونقة الؼانونّالدولياالعًدالّيفّاخلطابّالدوينّوفقّ 5

 2019 والدقادقةذجمؾةذجامعةذاالنيارذلؾعؾومذالؼانونقة يفذتدووةذالـزاعاتذادلعوقاتذاخلارجقةذادلؼقدةذلدورذالؼضاءذالدولي 6

ّاثرّاثياتّحمؽؿةّالعدلّلؾصػةّااللزامقةّلًدابريهاّاملؤقًةّيفّمـعّالـزاعت 7

 الدولقة

 2021 جمؾةذاحملؼقذاحلؾيذلؾعؾومذالؼانونقة

 2011 والدقادقةذجمؾةذجامعةذاالنيارذلؾعؾومذالؼانونقة الرقابةذعؾىذددًوروةذادلعاهداتذالدولقة 8

ذاتقةذاليتذتواجهذجمؾسذاالمنذيفذتدوولذالـزاعاتذادلعوقاتذال 9

 الداخؾقة

 2020 والدقادقةذجمؾةذجامعةذاالنيارذلؾعؾومذالؼانونقة

 2020 جمؾةذكؾقةذادلعارفذاجلامعة قانونّجًِاّاالمروؽيّيفّمقزانّالؼانونّالدولي 10

 2021ذكؾقةذاحلدباءذاجلامعةجمؾةذ GASذالرواضقةذمدىذفاعؾقةذحمؽؿةذالًحؽقمذيفذتدووىذادلـازعات 11

ّ

ّ.اهلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةّعضووةّّ:تادعا

 لؾعؾومذالؼانونقةذوالدقادقةعضوذجمؾةذجامعةذاالنيارذذذذذ-1

ذ.2018ذ–ذ2016عضوذيفذجمؾسذكؾقةذالؼانونذوالعؾومذالدقادقةذذذذ-2

ذ.2018ذ–ذ2014عضوذجمؾسذقدمذالؼانونذذ-3

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

 

 وّذفاداتّالًؼدور.ّاجلوائزّكًبّالشؽرّ،ّعاذرًا:ّ 

 الِـة اجلفةّاملاحنةّ كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادة ت

2018ّذمعاليذوزورذالًعؾقمذالعالي كتاب شكر وتقديرذ1

2020ّذمعاليذوزورذالًعؾقمذالعالي كتاب شكر وتقديرذ2

2020ّذمعاليذوزورذالًعؾقمذالعالي كتاب شكر وتقديرذ3

2021ّذمعاليذوزورذالًعؾقمذالعالي كتاب شكر وتقديرذ4

2021ّذمعاليذوزورذالًعؾقمذالعالي كتاب شكر وتقديرذ5

2018ّذوزورذالًعؾقمذالعاليمعاليذ كتاب شكر وتقديرذ6

ذ2006ذرئقسذجامعةذاالنيارذكتاب شكر وتقديرذ7

ذ
ذ2008 رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ8

ذ2015 رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ9

ذ2017 رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ10

ذ2017 رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ11

ذ2017 رئقسذجامعةذاالنيار وتقديركتاب شكر ذ12

ذ2018 رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ13

ذ2018 رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ14

2018ّ رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ15

2018ّ رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ16

2018ّ رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ17

2018ّ رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ18

2020ّ رئقسذجامعةذاالنيار كتاب شكر وتقديرذ19

2007ّذعؿقدذكؾقةذادلعارفذاجلامعة كتاب شكر وتقديرذ20
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2009ّذعؿقدذكؾقةذادلعارفذاجلامعة كتاب شكر وتقديرذ21

2017ّذعؿقدذكؾقةذالعؾومذاالدالمقة كتاب شكر وتقديرذ22

2017ّذعؿقدذكؾقةذالؼانونذوالعؾومذالدقادقة وتقديركتاب شكر ذ23

2017ّذمدورذعامذهقىةذالدقاحة كتاب شكر وتقديرذ24

2018ّذعؿقدذكؾقةذالؼانونذوالعؾومذالدقادقة كتاب شكر وتقديرذ25

2018ّذعؿقدذكؾقةذادلعارفذاجلامعة كتاب شكر وتقديرذ26

2018ّذعؿقدذكؾقةذالؽًابذاجلامعة كتاب شكر وتقديرذ27

ادلؾحقذالٌؼايفذاالقؾقؿيذيفذليـانذ كتاب شكر وتقديرذ28

ذواالردنذودوروا

2018ّ

2018ّذعؿقدذكؾقةذادلعارفذاجلامعة كتاب شكر وتقديرذ29

ّ

 .أوّاملرتمجةّالؽًبّاملؤلػة:ّحادىّعشر

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

 2012 حؼوقذاالقؾقاتذيفذاحؽامذالؼانونذالدوليذالعام 1

 2015 الدولقةذيفذالؼواعدذالددًوروةتورنيذادلعاهداتذ 2

3   

4   

ذ

ّاتّ.ــثانيّعشرّ:الؾغ 

 العربيت -1

       االًكليزيت -2

             

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

   CD يتن تسلين ًسخت على  


