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 :ةالعلمي الشهادات

 

بتقدير  2009جامعة النهرين للعام الدراسي  –, من كلية الحقوق  خاص قانون –دكتوراه  -1

 . 4/6/2009في  2/5/7241 الجامعي لجامعة النهرين ذي العدد األمربموجب  جيد جدا

بتقدير  2004جامعة النهرين للعام الدراسي  –خاص , من كلية الحقوق  قانون –ماجستير  -2

 . 11/2004 /10في  1078ج س/  الجامعي ذي العدد أمرهابموجب جيد جدا 

 .2002-2001 العام الدراسيجامعة النهرين  -من كلية الحقوق  قانون –بكالوريوس  -3

 

 العلمية: األلقاب

 

جامعة االنبار بموجب  –في كلية القانون والعلوم السياسية  2018نون المدني استاذ القا -1

 .4/4/2018في  3087امرها الجامعي ذي العدد 

جامعة االنبار  –في كلية القانون و العلوم السياسية  2012مساعد القانون المدني ال أستاذ -2

 .  10/2012/ 31في  11802 الجامعي ذي العدد أمرهابموجب 

 .جامعة االنبار  –في كلية القانون و العلوم السياسية  2009درس القانون المدني م -3

mailto:saadrabee@yahoo.com


 .جامعة االنبار  –في كلية القانون و العلوم السياسية  2005مدرس مساعد  -4

 

 الرسائل الجامعية:

 

دراسة  -رسالة الماجستير الموسومة بعنوان )السرقة الكبرى بين الشريعة و القانون -1

 .2004الدكتور محي هالل السرحان للعام الدراسي  األستاذ شرافبإمقارنة( 

في استقرار العالقات القانونية  أثرهاالدكتوراه الموسومة بعنوان )حجية العقود و  أطروحة -2

الحلبوسي للعام  مملحالدكتور سعد حسين عبد  األستاذ بإشرافدراسة قانونية مقارنة(  –

 .2009الدراسي 

 

 العمل بها: المؤسسات التي تم

 

 تدريسي في كلية القانون و العلوم السياسية / قسم القانون. أالنحتى  2005 األولكانون  -1

 في جامعة المعارف / قسم القانون. محاضر 2008-2007 أيلول -2

 .2013لغاية  2012محاضر في مركز التعليم المستمر / جامعة االنبار  -3

 

 خبرات التدريس:

 

جامعة االنبار للعام  –الشخصية , كلية القانون و العلوم السياسية  حوالاألدريس قانون ت -1

 .2006-2005الدراسي 

جامعة  –تدريس العقود المسماة و القانون الدولي الخاص , كلية القانون و العلوم السياسية  -2

 .2009لغاية  2006االنبار 

ة المعارف / قسم القانون عي جامتدريس النظرية العامة في االلتزامات و العقود المسماة ف -3

 .2008-2007للعام الدراسي 

و التبعية و النظرية العامة في االلتزامات في كلية القانون و العلوم  األصليةالحقوق العينية  -4

 .2014-2009جامعة االنبار  –السياسية 

جامعة االنبار  –ة القانون الدولي الخاص و العقود المسماة في كلية القانون و العلوم السياسي -5

 .2016-2015للعام الدراسي 

المدخل لدراسة القانون و القانون الدولي الخاص و اصول البحث القانوني في كلية القانون  -6

 .2017-2016جامعة االنبار للعام الدراسي  –و العلوم السياسية 

بار للعام الدراسي القانون الدولي الخاص في كلية القانون و العلوم السياسية جامعة االن -7

2017-2018. 

جامعة االنبار للعام  –الحقوق العينية االصلية و التبعية في كلية القانون و العلوم السياسية  -8

 .2019-2018الدراسي 



الماجستير القسم العام في كلية القانون و العلوم –تدريس مادة السيمنار للدراسات العليا  -9

 .2018-2017الدراسي السياسية جامعة االنبار للعام 

 البحثية: االهتمامات

 

 معالجة المشاكل القانونية ذات العالقة في القانون المدني.

 .والقانون اإلسالميةدراسات المقارنة بين الشريعة ال

 بحث العلمي في مجال علم القانون.تطوير مناهج ال

 

 

 :البحوث العلمية التخصصية المنجزة

 

 د من الباطن في عقود االعتبار الشخصي , بحث منشور في مجلةالتنازل عن العقد و التعاق -1

علوم القانونية و السياسية/كلية القانون و العلوم السياسية جامعة االنبار, جامعة االنبار لل

 .2012, سنة 6العدد 

المنفردة, منشور في مجلة الحقوق , كلية  بإرادتهالوكالة  إنهاءسقوط حق الموكل في  -2

 .2011 , سنة 7و  6معة المستنصرية, العددالقانون الجا

,مجلة زنكوي الرابع حق التقرير بالشراء عن الغير , منشور في مؤتمر اربيل الدولي -3

 .2011 ,4و  3العدد  صالح الدين,

كلية القانون , ,القانونية  القادسية للعلوم مجلةوساطة القرض العادل , منشور في التمويل ب -4

 .2010,سنة 2و 1دجامعة القادسية, عد

 المأموندراسة في التشريع المدني , منشور في مؤتمر كلية  –بيع الحقوق المتنازع فيها  -5

  2012,  19العدد  الجامعة. المأمونمجلة كلية .2012, سنة الثامن الجامعة

, لعلوم القانونية و السياسية جامعة االنبار ل لعقد الضد , منشور في مجلة يالنظام القانون -6

 .2012, سنة  4كلية القانون و العلوم السياسية, جامعة االنبار, عدد

لعلوم جامعة تكريت ل النظام القانوني للتابع في قانون الجنسية العراقي , منشور في مجلة -7

 .2016, سنة  (20) , كلية القانون , جامعة تكريت, العدد و السياسية القانونية

 األولاربيل الدولي  -منشور في مجلة مؤتمر جيهانني ,و تنظيمه القانو ألجدكفلسفة  -8

2014. 

البيع بالعربون المضاعف ,مقبول للنشر في مجلة الحقوق جامعة بنها, جمهورية مصر  -9

 .2017العربية 

الضرر المفترض افتراضا قاطعا و اثره في تحقق المسؤولية المدنية, منشور في مجلة  -10

 .2016السنة التاسعة, للعام  29سياسية, جامعة الكوفة, العدد الكوفة للعلوم القانونية و ال



في مجلة جامعة المركز القانوني للمفوض في تحديد الثمن في عقد البيع, مقبول للنشر  -11

, وفق  االنبار للعلوم القانونية و السياسية , كلية القانون و العلوم السياسية, جامعة االنبار

 .15/4/2018قبول النشر الصادر بتاريخ 

اجتهاد العالمة استاذنا الجليل الدكتور ابراهيم الزلمي في نسخ القران بالقران, مقبول في  -12

جامعة صالح  –مؤتمر )اجتهادات الزلمي في الشريعة و القانون(المزمع انعقاده في اربيل 

 .2018شهر ايلول  –الدين 

 

 المؤتمرات والندوات:

 

مشاركة في البحث  2011لسنة  جامعة صالح الدين – لرابعا العلمي مؤتمر اربيل الدولي -1

 .العلمي الموسوم )حق التقرير بالشراء عن الغير(

مشارك في البحث العلمي  2012الثالث عشر  العلمي الجامعة المأمونمؤتمر كلية  -2

 .دراسة في التشريع المدني( –الموسوم )بيع الحقوق المتنازع فيها 

مشارك في البحث   2014اربيل لسنة  –جامعة جيهان  – األوللي المؤتمر العلمي الدو -3

 .العلمي الموسوم )فلسفة ألجدك و تنظيمه القانوني(

و العلوم السياسية جامعة  باحث في ندوة )وسائل التمويل العقاري( المقامة في كلية القانون -4

سوم )التمويل االنبار مشارك و متناول بحث احدث صيغ التمويل العقاري بالبحث المو

 .بوساطة القرض العادل(

عقد المقاولة من الناحية الهندسية و القانونية , المقامة في كلية  -باحث في ندوة الشهيد خالد  -5

 . 2007سنة  الهندسة جامعة االنبار

منظم للندوة العلمية المقامة كلية قسم القانون/كلية القانون و العلوم السياسية المعنونة  -6

 .2010-2009للعام الدراسي  اإلداريمكافحة الفساد بوسائل 

منظم للندوة العلمية في قسم القانون / كلية القانون و العلوم السياسية المعنونة بالحق  -7

 .2014-2013للعام الدراسي  الرأيالدستوري في التظاهر و التعبير عن 

السبل  –ون و العلوم السياسية مشارك في الندوة العلمية لقسم العلوم السياسية /كلية القان -8

 .2010-2009العراق من البند السابع , للعام الدراسي  إلخراجالسياسية الممكنة 

  أخرىو مشاركات    

 

 :التطويريةالدورات 

 

-2005دورة تاهيلية للحاسبات لطلبة الدراسات العليا , من جامعة النهرين للعام الدراسي  -1

2006.  



في  جامعة االنبار -صادرة عن مركز طرائق التدريس دورة طرائق التدريس -2

27/4/2011.  

في  دورة في كفاءة الحاسبات صادرة عن المكتب االستشاري لخدمات الحاسبات  -3

2/6/2011. 

 . 2011في  جامعة االنبار –دورة التأهيل التربوي الصادرة من مركز طرائق التدريس  -4

قسم ضمان  –رئاسة جامعة االنبار  – األكاديميورشة عمل في ضمان الجودة و االعتماد  -5

 .2013للعام الدراسي في  األكاديميالجودة و االعتماد 

 

 المهام الوظيفية الرسمية:

 

 حتى أالن. 2005تدريسي في جامعة االنبار / كلية القانون و العلوم السياسية منذ   -1

 

 2015لغاية  2012  / جامعة االنبار  في كلية القانون و العلوم السياسية رئيس قسم القانون -2

.  

       , بموجب قرار مجلس أالنحتى  2015رئيس اللجنة المشرفة على جامعة المعارف _ 3   

 . 9/7/2015في  697م/ج  الجامعي ذي العدد األمرجامعة االنبار و المعمم بموجب 

 2/10/2017امعة االنبار منذ القانون و العلوم السياسية/ جرئيس قسم القانون في كلية  -4

 .3/10/2018لغاية 

حتى  4/10/2018معاون العميد للشؤون العلمية في كلية القانون و العلوم السياسية منذ  -5

 االن.

 حتى االن. 2019عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكليات القانون في العراق منذ مطلع  -6

 

 : ة الجامعة()خدم اللـــجان

 

 . 2011لغاية  2005عضو اللجنة االمتحانية في كلية القانون و العلوم السياسية  -1

 . 2008لغاية   2006عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية القانون و العلوم السياسية  -2

الذي تنظمه رئاسة جامعة االنبار للعام  اإلبداعيعضو لجنة المناقشة للمؤتمر الطالبي  -3

 . 2011-2010راسي الد

الذي نظمته رئاسة جامعة االنبار في العام  اإلبداعيعضو اللجنة العلمية للمؤتمر الطالبي  -4

 . 2012 -2011الدراسي 

 .  2012لكلية القانون و العلوم السياسية  األولعضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي  -5

لغاية   2012القانون و العلوم السياسية االمتحانية في قسم القانون / كلية  اللجنةرئيس  -6

2015 . 



 2012عضو لجنة االمتحان التنافسي للدراسات العليا في كلية القانون و العلوم السياسية  -7

 .  2014لغاية 

 . 2014لغاية  2012عضو المكتب االستشاري القانوني لكلية القانون و العلوم السياسية  -8

 2015  لغاية  2012القانون / كلية القانون و العلوم السياسية عضو اللجنة العلمية في قسم  -9

. 

لغاية  2013عضو لجنة الدراسات العليا في كلية القانون و العلوم السياسية / قسم القانون  -10

20015  . 

 .2017حتى  2016و العلوم السياسية  عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية القانون -11

ر لمجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية و السياسية / جامعة االنبار منذ عضو هيأة التحري -12

 حتى تاريخه. 2017

 .2017 للعامرئيس لجنة فتح العطاءات في جامعة االنبار  -13

 حتى االن. 2017عضو لجنة التظلمات في جامعة االنبار منذ  -14

 .2018لغاية  2017بار منذ رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم القانون جامعة االن -15

 حتى االن. 2019عضو لجنة االعتراضات على الترقيات العلمية منذ مطلع العام  -16

 .2019رئيس لجنة فتح العطاءات في جامعة االنبار مرة اخرى في العام  -17

 

 بحوث الترقيات العلمية: تقييم

 

جامعة الفلوجة المتقدم  –نون الهيئة التدريسية لكلية القا أعضاءتقييم بحوث ترقية احد  -أ

للكلية  اإلداري األمربموجب  , محالة إلينامساعد أستاذللترقية من مرتبة مدرس الى مرتبة 

 . و البحوث هي: 14/1/2016في  6ذي العدد ت ع 

 المصلحة العامة و حق استغالل المصنفات عبر االنترنت. -1

 النسخة الرقمية المعدة لالستعمال الشخصي . -2

 البرمجيات . إعدادفي ابرام عقود  اإلرادةخصوصية توافق  -3

الهيئة التدريسية لكلية النسور الجامعة المتقدم للترقية من  أعضاءتقييم بحوث ترقية احد  -ب

للكلية ذي العدد  اإلداري األمربموجب  , محالة إلينا مساعد أستاذمرتبة مدرس الى مرتبة 

 . و البحوث هي:14/1/2016بال في 

 شركات االقتصاد المختلط . -1

 . اإلداريتحول القرار  -2

 الفضالة . أركان -3



جامعة االنبار  –و االقتصاد  اإلدارةالهيئة التدريسية لكلية  أعضاءتقييم بحوث ترقية احد  -جـ 

 األمربموجب  , محالة إليناالمتقدم للترقية من مرتبة مدرس مساعد الى مرتبة مدرس

 . و البحوث هي: 21/1/2016في  17عدد للكلية ذي ال اإلداري

 دور التعليم و المواطنة لسيادة الدولة و سلطان القانون . -1

التزام الناقل الجوي برعاية المسافر "دراسة تحليلية مقارنة بين اتفاقيات النقل الجوي  -2

 الدولية و لوائح حماية المستهلك الوطنية" .

 . 1978لسنة  هامبورجلبحري و اثر تطبيق اتفاقية التحكيم الدولي التجاري في النقل ا -3

قانون جامعة الفلوجة في عام تحكيم علمي لرسالة ماجستير قسم القانون الخاص في كلية ال -د

2016. 

 

 خدمة المجتمع:

 

محاضر في دورة تدريبية لموظفي الشعب القانونية في دوائر الدولة العراقية بعنوان  -1

ولة( و التي يقيمها مركز التعليم المستمر في رئاسة جامعة االنبار )اإلطار العام لعقد المقا

 .  2012لسنة 

 .2013ثانية للمركز ذاته بعنوان )تنفيذ العقود الحكومية( لسنة  ةمحاضر في دورة تدريبي -2

 

 :للرسائل و االطاريح و المناقشات و التحكيم العلمي و االشرا اإلشراف

 

 ة القانون جامعة الفلوجة الموسومة ب )فكرة االداء المميزليمناقشة رسالة ماجستير في ك -1

 .2017في عام  (و اثرها في تحديد االختصاص القضائي الدولي

مناقشة رسالة ماجستير في كلية الحقوق جامعة تكريت الموسومة ب )عقد ازالة االلغام(  -2

 .2018في العام 

ية جامعة االنبار الموسومة ب مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون و العلوم السياس -3

 .2018)الحماية الدبلوماسية لمتعددي الجنسية( في العام 

مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة الفلوجة الموسومة ب )توظيف احكام  -4

 .2018القانون المدني في المجال الضريبي( في العام 

لموسومة ب )تنفيذ االلتزام على مناقشة اطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة بغداد ا -5

 .2018دراسة مقارنة( في العام  –نفقة المدين 

مناقشة اطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة بغداد الموسومة ب )االلتزام بالتبصير  -6

 .2019دراسة مقارنة( في العام  –الطبي و اثر االخالل به في فوات الفرصة 



الموسومة ب )اثر المفاهيم في القانون المدني على  االشراف العلمي على رسالة الماجستير -7

جامعة االنبار  –التجريم و العقاب في القانون الجنائي( في كلية القانون و العلوم السياسية 

 .2019, العام 

 رسائل ماجستير في كليات القانون المختلفة. 10التحكيم العلمي لما يزيد عن  -8

 . 2019لغاية  2005تخرج الطلبة  من بحوث 40اإلشراف على ما يزيد عن  -2

 . 2019لغاية  2005من بحوث تخرج الطلبة  45مناقشة ما يزيد عن  -3

 

 

 الشهادات التقديرية:

 

صادرة من رئيس  اإلبداعيشهادة تقدير للجهود العلمية المبذولة في المؤتمر الطالبي  -1

 .  2011-2010جامعة االنبار الثاني للعام الدراسي 

الثالث صادرة من  اإلبداعيدير للجهود العلمية المبذولة في المؤتمر الطالبي شهادة تق -2

 .  2013-2012رئيس جامعة االنبار للعام الدراسي 

لمشاركة في ن عن امية المبذولة صادرة من جامعة المأموشهادة تقدير و تثمين للجهود العل -3

 . 2012الجامعة سنة  أقامتهالذي  المؤتمر العلمي الثالث عشر

شهادة تقدير و تثمين للجهود العلمية المبذولة صادرة من جامعة صالح الدين / اربيل عن  -4

 .  2011الجامعة سنة  أقامتهالمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الرابع الذي 

شهادة تقدير و تثمين للجهود العلمية المبذولة صادرة من جامعة جيهان عن المشاركة في  -5

 . 2014الجامعة سنة  أقامتهالذي  األولمي الدولي المؤتمر العل

 

 :و يمكن االتصال بهم مراجع لهم عالقة بالخبرة السابقة

  

رقم الهاتف  مساعد مستشار في مجلس الدولة, الدليمي, مفيد نايف تركيالدكتور  األستاذ -1

 (.009647814985944) المحمول

عميد كلية القانون جامعة الفلوجة معاون  ي ,الدكتور سعد حسين عبد ملحم الحلبوس األستاذ -2

 أطروحةعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون / جامعة الفلوجة . و المشرف على  و 

dr-البريد االلكتروني  –( 009647903194997لهاتف المحمول )الدكتوراه. رقم ا

 saad93@yahoo.com 

و  اإلداريةمساعد رئيس جامعة الفلوجة للشؤون  ,ألجميليالدكتور سليمان براك  ألستاذا -3

 عضو الهيئة التدريسية لقسم القانون/كلية القانون / جامعة الفلوجة . رقم الهاتف المحمول

  ly@gmail.comsu.aljumai البريد االلكتروني  –( 009647901683272)
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