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 : المؤهالت العلميةأوالا  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 سبكالوريو

 

 1997 الحقوق النهرين

 2002 الحقوق النهرين الماجستير

 هالدكتورا

 

Bangor University School of Law 2017 

 

ا ثان   : التدرج الوظيفييا

 

 

 الى-الفترة من الجهة الوظيفة ت

كلية القانون والعلوم /جامعة االنبار أستاذ جامعي 1

 السياسية

 االن-2002
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ا: التدريس ال   جامعيثالثا

 الى-منالفترة  الجامعة )المعهد / الكلية( الجهة ت

 االن-2002 جامعة االنبار كلية القانون والعلوم السياسية 1

    

 

 
ا    قمت بتدريسها التي: المقررات الدراسية رابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 االن-2002 القانون الدستوري القانون 1

 2004-2002 اسيةالنظم السي القانون 2

 2005-2003 القانون الدولي العام القانون 3

 2005-2002 المنظمات الدولية القانون 4

5    

 

 

ا:    :التي أشرف عليها( الرسائل ،االطاريح)خامسا

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة أو اسم ت

1    

    

 

 

 

ا:    التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 نوع المشاركة 

بحث / بوستر )

 حضور(
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 القانون الدستوري االول 1

 

 بحث االنبار/الرمادي 2004

استقالل القضاء في دول  2

 الكومن ويلث

2015 UK, Cardiff Poster 

3 Criminal justice 

system 

2014 UK, London Attendance 

4 Criminal justice 

system in Iraq after 

2003  

2015 UK, Bangor Un. Lecturer  

مؤتمر الحرية والديمقراطية وحقوق  5

 في العراق االنسان
 حضور جامعة االنبار 2004

 

 

 

 االخرى: األنشطة العلمية سابعا 

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

 

أو تطوير مع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجت 

 التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

 

 

 

 لهيئات العلمية المحلية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

-1 
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 وشهادات التقديرالجوائز ، كتب الشكرعاشراا:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 24/1/2004 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 1

 
 27/1/2009 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 2

 9/7/2009 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 3

 19/10/2010 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 4 

 5/12/2006 عميد كلية القانون شكر وتقدير 5 

 25/7/2007 عميد كلية القانون شكر وتقدير 6 

 30/6/2008 عميد كلية القانون شكر وتقدير 7 

 13/11/2008 عميد كلية القانون شكر وتقدير 8 

  

 أو المترجمة الكتب المؤلفة :عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 

 اتــاللغ :ثاني عشر 
 العربية اللغة-1

 اللغة اإلنكليزية-2

 

 

   


