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التحصيل العلمي -:

عدد االطفال 4 :

 بكلوريوس قانون عام  / 1998كلية الحقوق  /جامعة النهرين. ماجستير قانون خاص  /عام  / 2002كلية الحقوق  /جامعة النهرين -عنوان رسالة الماجستير  /النظام العام العقدي – دراسة مقارنة .

 -دكتوراه فلسفة في القانون الخاص /عام  / 2006كلية القانون  /جامعة بغداد

 عنووان اطروحووة الوودكتوراه  /الضورر النااووخ عوون اسووتخدام الحاسووب فووي نطوواق المسو وليةالتقصيرية – دراسة مقارنة.

الخبرات المهنية السابقة - :
 -عضو نقابة المحاميين ( سابقاً ) للفترة من  1998لغاية عام 2004

 عضو هيئة تدريسية في كلية القانون  /جامعة أهل البيت (ع) (سابقاً ) عضو اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم ( اليونسكو) سابقا.المسؤوليات اإلدارية -:
 مدير قسم التحقيق  /مكتوب المفوتا العوام فوي و ازرة التعلويم العوالي بموجوب االمور االداريالمرقم  730في  2006/4/26لغاية .2009/5/25

 م وودير ع ووام دائو ورة البعث ووات و العالق ووات الثقافي ووة ف ووي و ازرة التعل وويم الع ووالي بموج ووب االم وورالو و و وووزاري الم و و و ورقم م و 681/ 4ف و و و ووي  2009/5/20للفت و و و ورة مو و و وون  2009/5/25لغاي و و و ووة
.2011/2/20

 مقرر قسم القانون الخاص في كلية القانون -جامعوة بغوداد بموجوب االمور االداري المورقم 120في .2012/7/9
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 معاون العميد للا ون االدارية و الماليوة فوي كليوة القوانون – جامعوة بغوداد بموجوب االمورالجامعي المرقم \7\6د\ 155في  2014\2\3لغاية .2018/6/10

 تكليو ووا بمهو ووام عمو ووادة كليو ووة الق و وانون – جامعو ووة بغو ووداد للفت و ورة مو وون  2014/5/26لغايو ووة 2014/6/8بموجب االمر الجامعي /7/6د 341/في .2014/5/8

 تكلي و ووا بمه و ووام عم و ووادة كلي و ووة الق و ووانون – جامع و ووة بغ و ووداد للفتو و ورة م و وون  2015/3/1لغاي و ووة 2015/3/6بموجب االمر الجامعي المرقم /7/6د 180 /في .2015/2/18

 عمي وود كليوووة القو ووانون – جامعوووة بغ و وداد بموج ووب االم وور الجوووامعي الم و ورقم  1أ 1810/فوووي ،2015/3/30للفترة من  2015/3/31لغاية .2015/6/3
مكان العمل الحالي-:
 عضو هيئة تدريسية في قسم القانون الخاص -كلية القانون – جامعة بغداد.المؤتمرات العلمية و الندوات والدورات التأهيلية والتدريبية -:
 الم تمر العلمي للبحوث في كلية الحقوق  /جامعة النهرين للعام 1999 – 1998 دورة الكفو وواية فو ووي الحاسو ووبات – المقامو ووة فو ووي كليو ووة الطو ووب  /جامعو ووة النه و ورين للفت و ورة مو وون 2001/8/12ولغاية . 2001/9/12

 الوودورة التيهيليووة التربويووة الرابعووة والثمووانين التووي نظمتهووا وحوودة ط ارئووق التوودريس فووي كليووةالتربية  /الجامعة المستنصرية للفترة من  2003/12/6ولغاية . 2003/12/21

 دورة تطوووير مهووارة وكفوواية المحققووين المقامووة فووي القوواهرة للفت ورة موون  2004\11\8ولغايووة2004\11\11برعاية أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية و االمنية .

 دورة التحقيووق وطوورق التحووري فووي قضووايا الفسوواد اإلداري و المووالي المقامووة فووي اسووطنبولللفترة من  2007/11/5لغاية 2007/11/14برعاية المنظمة العربية للتنمية االدارية.

 دورة رفووع وعووي مكتووب المفووتا العووام االساسووية /بغووداد للفت ورة موون 2008/2/10و لغايووة.2008/2/12

 دورة التحقي ووق االداري للمفتا ووين العم وووميين العو وراقيين المقام ووة ف ووي الق وواهرة برعاي ووة هيئ ووةالرقابة االدارية المصرية للفترة من  2008/10/22لغاية .2008/10/28

 نو وودوة اهميو ووة و مضو وومون الجو ووودة االكاديميو ووة فو ووي كليو ووة القو ووانون -جامعو ووة بغو ووداد بتو وواريخ.2011/12/27

 ن و وودوة ح و ووول (جريم و ووة المض و ووايقة الجنس و ووية) ف و ووي كلي و ووة الق و ووانون – جامع و ووة بغ و ووداد بت و وواريخ.2011/12/28
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 دورة كفوواية الحاسوووب للترقيووات العلميووة الخاصووة باسوواتذة جامعووة بغووداد المقامووة فووي مركووزالحاسبة /جامعة بغداد للفترة من  2012/1/22و لغاية .2012/1/26

 دورة التاهيل التربوي  162للتدريسيين التوي عقودت فوي جامعوة بغوداد – مركوز التطووير والتعليم المستمر للمدة من  2012/1/16الى .2012/2/16

 دورة اللغ وة العربيووة  136للتدريسوويين التووي عقوودت فووي جامعووة بغووداد – مركووز التطوووير والتعليم المستمر للمدة من  2012/1/16الى .2012/2/16

 نوودوة اثوور ضوريبة اعووادة االعمووار علووى االنتوواج الوووطني فووي كليووة القووانون – جامعووة بغوودادبتاريخ  2012/3/6ماارك.

 ن و وودوة واق و ووع و مس و ووتقبل االس و ووتثمار ف و ووي العو و و ارق كلي و ووة الق و ووانون – جامع و ووة بغ و ووداد بت و وواريخ 2012/3/13ماارك.

 نو وودوة حو ووول الوفو وواي االلكترونو ووي كوسو وويلة لتنفيو ووذ االلت و وزام كليو ووة القو ووانون – جامعو ووة بغو ووداد 2012/3/15محاضر.

 -ندوة عدالة السجون في كلية القانون – جامعة بغداد بتاريخ  2012/3/18ماارك.

 ندوة نحو نظام قانوني موحد لعقود الخدمات العامة في العراق  2012/3/19معقب. م و تمر الحمايووة الدوليووة لمنووع انتاووار موورة نقووص المناعووة االيوودز برعايووة رئوويس جامعووةبغداد و المنعقد في مقر كلية القانون بتاريخ  2012/9/8ماارك.

 نوودوة قمووع انتهاكووات القووانون الوودولي فووي كليووة القووانون جامعووة بغووداد بتوواريخ 2012/4/5ماارك.

 ندوة العيادة القانونية و اثرها في خدمة المجتموع فوي كليوة القوانون – جامعوة بغوداد بتواريخ 2012/4/12ماارك.

 -نوودوة الحمايووة الدوليووة لوقووا ظوواهرة التغيوور المنوواخي ( تحووت اووعار الكورة االرضووية يحميهووا

القووانون الوودولي موون قسوووة الطبيعووة ) كليووة القووانون – جامعووة بغووداد بتوواريخ 2012/4/18

ماارك.

 ن وودوة االط ووار الق ووانوني للحكوم ووة االلكتروني ووة ف ووي كلي ووة الق ووانون – جامع ووة بغ ووداد بت وواريخ 2012/4/25ماارك.

 -ندوة الحماية المدنية للبيئة في كلية القانون جامعة بغداد بتاريخ  2012/4/26ماارك.

 ندوة النقود االلكترونية كوسويلة لودفع الوثمن فوي عقود البيوع  ،كليوة القوانون – جامعوة بغودادبتاريخ  2013/3/12محاضر.

 نودوة بعنووان فكورة الخصوومة فوي رسووالة الحقووق لالموام زيوون العابودين (ع) كليوة القووانون –جامعة بغداد بتاريخ  2013/4/17رئيس جلسة.
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 -ندوة بعنوان االعتماد االكاديمي كلية القانون – جامعة بغداد بتاريخ . 2013/3/6

 ن وودوة بعنو ووان الحماي ووة القانونيو وة للخدم ووة الجامعي ووة كلي ووة الق ووانون – جامع ووة بغ ووداد بت وواريخ 2013/3/10ماارك.

 ن وودوة بعنو ووان الحماي ووة الدولي ووة للممتلك ووات الثقافي ووة اثن وواي الن ازع ووات المس وولحة قس ووم الق ووانونالدولي  /كلية القانون – جامعة بغداد بتاريخ  2014/3/13ماارك.

 م و تمر تلفزيوووني باللغووة االنكليزيووة بخصوووص منظمووة التجووارة الدوليووة مووع جامعووة صووالالدين بتاريخ  2014/3/27معقب.

 نوودوة بعن ووان حووق االنسووان فووي الحيوواة كليووة القووانون -جامعووة بغووداد لجنووة حقوووق االنسووانبتاريخ  2014/3/30ماارك.

 نوودوة بخصوووص منتسووبي المتابعووة فووي الكليووة القوواي محاض ورة بعن ووان ( حقوووق و واجبوواتالموظا العام ) محاضر.

 نو ودوة بعنو ووان ح ووق االنتخ وواب لجن ووة حق وووق االنس ووان كلي ووة الق ووانون -جامع ووة بغ ووداد بت وواريخ 2014/4/3ماارك.

 ندوة بعنوان الجهود الدوليوة و االقليميوة فوي منوع االرهواب الودولي و مكافحتو قسوم القوانونالدولي كلية القانون – جامعة بغداد بتاريخ  2014/4/14ماارك .

 ندوة بعنوان جرائم الكراهية و حقوق االنسوان لجنوة حقووق االنسوان – قسوم القوانون الودوليبتاريخ  2014/4/16ماارك.

 م و تمر بعن ووان دسووتور جمهوريووة الع وراق لسوونة  2005بووين النظريووة و التطبيووق فووي قسوومالقانون العام -كلية القانون بتاريخ  2013/5/3ماارك.

 ن وودوة ح ووول الص ووياعة التاو وريعية ف ووي العو وراق قس ووم الق ووانون الع ووام – كلي ووة الق ووانون بت وواريخ 2014/5/8ماارك.

 موتمر دولي حول مستقبل الدراسات العليا القانونية في العراق – االتحاد االوربي  /اربيلللفترة من .2015/8/ 24 – 23

 نوودوة بعن ووان ( ضوورورات تعووديل قووانون الاووركات ) كليووة القووانون -جامعووة بغووداد بتوواريخ ، 2016/4/21معقب.

 وراة عمل خاصة باالجازات الدراسية التي اقامها قسم الا ون العلمية في رئاسوة جامعوةبغداد بتاريخ  2017/2/6حضور.

 -دورة ( كيفي ووة مل ووخ اس ووتمارة التس ووجيل ف ووي Scholar

 ) Googleالمنعق وودة ف ووي مرك ووز

التطوير و التعليم المستمر – جامعة بغداد بتاريخ  2017/4/18ماارك.
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 ندوة تلفزيونية حوول التخطويط السوتراتيجي و ادارة الوقوت المنظموة مون قبول المعهود الودوليللتعليم في الواليات المتحدة االمريكية و المنعقدة في جامعة بغداد بتاريخ .2017/11/1

الوثائق والشهادات اللغوية -:
 وثيقة النجا في امتحان الكفاية للغات االجنبيوة الحيوة وذلوك للماواركة فوي امتحوان اللغوةاالنكليزية الذي جرى في كلية االداب  /الجامعة المستنصرية بتاريخ . 2002/7/13

 وثيقووة النجووا فووي امتحووان الكفوواية باللغووة العربيووة وذلووك للنجووا فووي امتحووان اللغووة العربيووةالذي جرى في كلية االداب  /الجامعة المستنصرية بتاريخ . 2002/6/22

 تييي وود د ارس ووة اللغ ووة الفرنس ووية ص ووادر م وون المرك ووز الثق ووافي الفرنس ووي – بغ ووداد باكم ووال س ووتةفص و ووول د ارس و ووية بواق و ووع اربع و ووين س و وواعة للفص و وول الواح و وود بموج و ووب كت و وواب المرك و ووز المو و ورقم
 05\CCCLفي .2006\5\11

عدد التشكرات و المكافأت و القدم -:

 اووكر وتقووديرمن قبوول موودير عووام المعهوود القضووائي – و ازرة العوودل بموجووب الكتوواب الم ورقمك 62/1/في .2004/1/28

 اكر و تقودير مون قبول مودير عوام المعهود القضوائي – و ازرة العودل بموجوب الكتواب المورقمت 145/1/في .2006/2/28

 اكر وتقودير صوادر مون قبول وزيور التعلويم العوالي والبحوث العلموي بموجوب الكتواب المورقم 6593في .2005/5/8

 -منح قدم لمدة سنة واحدة بموجب األمر الوزاري المرقم  12243في .2006/6/4

 اكر و تقدير من قبل وزير التعليم العالي و البحث العلموي بموجوب الكتواب المورقم 727في .2009/1/12

 منح قدم لمدة اهر واحد بموجب األمر اإلداري رقم 3563في .2009/2/11 اكر وتقودير صوادر مون قبول وزيور التعلويم العوالي والبحوث العلموي بموجوب الكتواب المورقم 20770في .2009/8/11

 منح قدم لمدة اهر واحد بموجب األمر اإلداري رقم  22316في .2009/8/25 اكر و تقدير مجلوس النوواب /رئويس لجنوة العالقوات الخارجيوة للتفواني فوي العمول بموجوبالكتاب المرقم  141في .2009/12/23

 اكر وتقدير صادر من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتواب المورقم مو 145/4في  2010/1/19و استالم درع الو ازرة.

 منح قدم لمدة اهر واحد بموجب األمر اإلداري رقم  3396في.2010/2/75

 اكر وتقدير صادر من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتواب المورقم مو 1730/4في .2010/12/22

 اووكر وتقوودير صووادر موون قبوول رئوويس م سسووة الاووهداي بموجووب الكتوواب م ر 1895/فووي.2010/10/12

 اووكر وتقوودير صووادر موون قبوول وزيوور االعمووار و االسووكان بموجووب الكتوواب م خ  720/فووي.2010/10/5

 ا ووكر و تق وودير م وون المستا ووار الثق ووافي ف ووي ال وودائرة الثقافي ووة ص وونعاي للتع وواون المثم وور م ووعاجرايات و عمل الدائرة بموجب الكتاب المرقم ث صنعاي  263/8/في .2011/2/28

 -منح درع و ازرة التعليم العالي من قبل الوزير للجهود المبذولة في خدمة الو ازرة.

 اكر و تقدير صادر مون قبول عميود كليوة القوانون – جامعوة بغوداد بموجوب الكتواب المورقم 1113في .2012/2/26

 اووكر و تقوودير موون قبوول عميوود كليووة القووانون – جامعووة بغووداد تثمينووا للجهووود المبذولووة فووياقامة ندوة علمية موسومة بو ( نحو نظام قانوني موحد لعقوود الخودمات العاموة فوي العوراق

) بموجب الكتاب المرقم  1686في .2012/4/5

 ا ووكر و تق وودير م وون قب وول عمي وود كلي ووة الق ووانون -جامع ووة بغ ووداد و ذل ووك للكفاي ووة العلمي ووة والمحاضرات المتميزة التي تم القائها في دورة النظوام القوانوني لمكافحوة الفسواد االداري فوي

العراق التي اقامتها الكلية للمدة مون  2012/2/19و لغايوة  2012/3/6بموجوب الكتواب
رقم  2001في .2012/4/24

 اووكر و تقوودير موون قبوول عميوود كليووة القووانون – جامعووة بغووداد و ذلووك للمسوواهمة فووي حفوولتكريم التدريسين و الطلبة االوائل بموجب الكتاب المرقم  1945في .2012/4/22

 اووكر و تقوودير موون قبوول عميوود كليووة القووانون – جامعووة بغووداد للحضووور و المسوواهمة فووياحتفاليوة تخوورج طلبووة الجامعووة المركزيوة لعووام  2012-2011بموجووب الكتوواب  5314فووي

.2012/11/1

 اووكر و تقوودير موون قبوول عميوود كليووة القووانون – جامعووة ك وربالي تثمينووا للجهووود المتمي وزة فوويمناقاة رسالة طلبة الدرسات العليا بموجب الكتاب المرقم  639في .2013/10/27

 -اكر و تقدير من عميد كلية القانون بموجب الكتاب المرقم  4881في .2013/9/22

 اكر وتقدير من وزير التعليم التعليم العوالي بموجوب االمور الجوامعي المورقم  38367فوي ،2013/12/26و منح القدم بموجب االمر االداري المرقم  267في .2014/1/9

 كتوو وواب اوو ووكر و تقو و وودير موو وون عميوو وود كليو و ووة القوو ووانون بموج و ووب الكت و وواب الم و و ورقم  549فو و ووي.2014/1/22
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 -كتاب اكر و تقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم 1865في .2014/4/10

 كتواب اوكر و تقودير مون رئويس جامعوة بغوداد بموجوب االمور الجوامعي المورقم  7763فووي.2014/3/23

 اكر وتقدير من وزير التعليم العالي و البحث العلمي بموجب الكتواب المورقم م وهوو280/في .2014

 اووكر وتقوودير موون عميوود الكليووة لمتابعووة االعمووال االداريووة بكوول اخووالص و تفووان ودقووة والاعور العالي بالمس ولية بموجب الكتاب المرقم  1550في . 2014/3/20

 -اكر وتقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم  3026في .2014/6/29

 اووهادة تقديريووة بمناسووبة ال ووذكرى السوونوية ليوووم تاس وويس الكليووة بتوواريخ  1908\9\1تق وودي ارللجهود العلمية خدمة للتعليم العالي في العراق بتاريخ .2012\11\7

 اهادة تقديرية بمناسبة الذكرى السنوية ليوم تاسيس الكلية بتاريخ  1908\9\1لنيل درجوةاستاذ مساعد في القانون المدني بتاريخ .2013\11\7

 اووهادة تقديريووة بمناسووبة ال ووذكرى السوونوية ليوووم تاس وويس الكليووة بتوواريخ  1908\9\1تق وودي ارللجهود العلمية خدمة للتعليم العالي في العراق بتاريخ .2014\11\7

 -اكر و تقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم  4122في .2014/9/23

 -اكر و تقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم م ب  1465في .2015/3/30

 اووكر و تقوودير موون عميوود الكليووة بموجووب الكتوواب المورقم  2548فووي  2015/6/15تقوودي ارللجهود المتميزة و التعاون و الحرص خالل فترة تولي منصب عمادة الكلية.

 اووكر وتقوودير موون عميوود كليووة القووانون جامعووة ك وربالي بموجووب الكتوواب الم ورقم  454فووي 2015/8/9وذلك للجهود المتميوزة فوي مناقاوة رسوالة الماجسوتر الموسوومة ب المسو ولية
المدنية لمصممي برامج الحاسوب – دراسة مقارنة.

 اووكر وتقوودير موون عميوود كليووة القووانون الجامعووة العراقيووة بموجووب الكتوواب المورقم ق/م298/في  ، 2016/2/21للجهود القيمة للمااركة في امتحان طلبة الد ارسوات العليوا فوي الكليوة

المذكورة.

 اكر و تقدير من عمادة كليوة القوانون – جامعوة بغوداد للجهوود المتميوزة فوي الماواركة فويالمو و تمر العلم ووي التخصص ووي لبح وووث طلب ووة الد ارس ووات العلي ووا المق ووام تح ووت عنو ووان ( دور
الدراسات العليا في خدمة المجتمع المنعقد بتاريخ  ) 2016/4/26بموجب الكتاب المرقم

 1580في .2016/4/28
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 اووكر و تقوودير موون عميوود كليووة القووانون جامعووة كوربالي للجهووود المتميوزة فووي مناقاووة رسووالةالماجستير الموسومة بو المس ولية المدنية الناائة عن االخوالل بعقود المعلوماتيوة االطواري

– دراسة مقارنة بموجب الكتاب المرقم د ع 454/في .2016/10/4

 اووكر و تقوودير موون عمووادة كليووة القووانون – الجامعووة العراقيووة للجهووود المبذولووة فووي اج وراياالمتحانووات الاووفوية لطلبووة الد ارسووات العليووا -قسووم القووانون الخوواص بموجووب الكتابووالمرقم

ق/م 972/في .2016/6/14

 اوكر وتقودير مون عموادة كليوة القوانون – جامعوة بغوداد لالخوالص و التفواني فوي االاورااعلى سير االمتحانوات و اعوالن النتوائج فوي الكليوة  ،بموجوب الكتواب المورقم م ب 3993

في .2016/11/28

 اووكر و تقوودير موون عمووادة كليووة القووانون – الجامعووة العراقيووة للجهووود المبذولووة فووي اج وراياالمتحانات الافوية لطلبوة الد ارسوات العليوا -قسوم القوانون الخواص بموجوب الكتواب المورقم

ق/م 156/في .2016/10/17

 اووكر و تقوودير موون مكتووب رئوويس الوووزراي لحصووول الجامعووة علووى م ارتووب متقدمووة ضوومنافضل  50جامعوة عربيوة علوى وفوق تصونيا  QSلعوام  2016بموجوب الكتواب المورقم م

ر و  10262/69في .2016/8/18

 اووكر و تقوودير موون االمووين العووام لمجلووس النوواب لرعايووة العلووم و تطوووير البحووث العلمووي واالرتقاي ب  ،بموجب الكتاب المرقم  681/7/1في .2017/1/18

 اكر و تقدير من عميد كلية القانون جامعة كربالي للجهود المتميوزة فوي مناقاوة اطروحوةالوودكتوراه الموسووومة بو و حقوووق ارتفوواق المطووار – د ارسووة مقارنووة بموجووب الكتوواب الم ورقم د

ع 40/في .2017/3/20

 -اوكر وتقودير مون عموادة كليوة القوانون – جامعوة بغوداد لالخوالص و التفواني فوي االاوراا

على سير االمتحانوات و اعوالن النتوائج فوي الكليوة  ،بموجوب الكتواب المورقم م ب 3520

في .2017/11/6

 اووكر وتقوودير موون عمووادة كليووة القووانون – جامعووة بغووداد للمسوواهمة فووي االحتفاليووة المركزيووةلجامع و و ووة بغ و و ووداد للع و و ووام  2017- 2016بموج و و ووب الكت و و وواب المو و و ورقم م ب  3870ف و و ووي
.2017/12/3

 اكر و تقدير من عميد كليوة القوانون جامعوة ذي قوار للجهوود المبذولوة فوي مناقاوة رسوالةالماجستير الموسوومة ب و ( فكورة التعووية العقوابي و اثرهوا فوي المسو ولية المدنيوة ) د ارسوة

مقارنة بموجب الكتاب المرقم  460/1/1في .2018/2/15
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 اووكر وتقوودير موون عمووادة كليووة القووانون – جامعووة بغووداد لتعوواون و الحوورص علووى انجووازاالعمال المناطة خالل فترة تولي منصب معاون العميد للاو ون االداريوة بموجوب الكتواب

المرقم م ب  2211في .2018/6/10

اللجان الوزارية-:

 عضو فريق العمل الوزاري المكلا باالاراا على اعمال اللجان المناضرة لماروع سويةمن اجل العراق و تفعيل النااطات التنفيذية للماروع بموجب االمر الوزاري المرقم

 14831في .2010/5/27

 عضو اللجنة الو ازرية المكلفة بتقديم استراتيجية و اليات واضحة و متقدمة لبرنامجالبعثات البحثية ووضع ضوابط لها بموجب االمر الوزاري المرقم  19050في

2010/7/5

 رئيس اللجنة الو ازرية الماكلة للنظر بمااكل الطلبة العراقيين في بيروت بموجب االمرالوزاري المرقم  12802في .2010/5/10

 عضو اللجنة الو ازرية التي تتولى متابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين و ازرةالتعليم العالي و هيئة التبادل االكاديمي االلماني ( )DAADبموجب االمر الوزاري المرقم

 7532في .2010/3/18

 عضو اللجنة الو ازرية التي تتولى دراسة و متابعة تنفيذ عقد اركة ايسكورت التركية واعطاي الرآي النهائي في بموجب االمر الوزاري المرقم  736في .2010/1/10

 عضو لجنة التنسيق بين و ازرة التعليم العالي و البحث العالي و اللجنة العليا لتطويرالتعليم لتسهيل تنفيذ برنامج البعثات الخاصة بمكتب رئيس الوزراي بموجب االمر

الديواني المرقم  381ذي العدد م ت 5825/48/في .2010/8/22

 عضو اللجنة الو ازرية التي تتولى دراسة برنامج دراستي الماجستير و الدكتوراه التيستمنح للطلبة العراقيين من قبل المعهد الزراعي (معهد باري) و الذي يعنى بالمااريع
الزراعية و التطبيقية و المختبرية في دول البحر االبية المتوسط في مدينة باري

االيطالية بموجب االمر الوزاري المرقم  13947في .2010/5/20

 رئيس اللجنة الو ازرية الماكلة بموجب االمر الوزاري المرقم م و ع 481/في 2009/5/20العداد دراسة عن واقع حال دائرة البعثات و اعادة هكليتها بما يضمن
انسيابية العمل و االرتقاي بمستوى االداي.

 عضو اللجنة الو ازرية المكلفة باجراي زيارة ميدانية لكلية االداب – جامعة بغداد للوقواعن كثب على اهم المااكل التي تعاني منها الكلية بموجب االمر الوزاري المرقم م و

ع 571/في .2009/5/6
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 عضو اللجنة الو ازرية المكلفة بالنظر بالحوافز التي تصرا الى مكتب المفتا العامبموجب االمر الوزاري المرقم  830في .2009/1/13

 -عضو لجنة التعيين في مكتب المفتا العام.

 عضو اللجنة الو ازرية المكلفة بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراي باان استقطابالكفايات العلمية العراقية و تسهيل عودتهم و االسراع في انجاز كافة المعامالت

المتعلقة بهم بموجب االمر الوزاري  3959في .2009/2/16

 ممثل و ازرة التعليم العالي و البحث العلمي في اللجنة الماكلة بموجب االمر الديواني رقم 100الخاصة بالنظر في القضايا المحالة لهيئة النزاهة بموجب كتاب الو ازرة المرقم
 28074في .2008/11/10

 رئيس الفريق المكلا باجراي زيارة تفتياية و تدقيقية الى جامعة بابل بموجب االمراالداري المرقم  2984في .2007/11/20

 رئيس اللجنة الماكلة للنظر بتيسيس الكلية االسالمية الجامعة في محافظة النجااالارا بموجب االمر الوزاري المرقم  23759في .2007/9/25

 رئيس اللجنة المكلفة باجراي زيارة تفتياية الى جامعة كربالي بموجب االمر االداريالمرقم  2240في .2007/8/28

 عضو اللجنة الو ازرية الماكلة للنظر بمنح الطلبة المقبولين اجازة بدون راتب ممن لميكملوا سنتي خدمة وظيفية فعلية بعد اخر اهادة بموجب االمر الوزاري  12781في

.2007/5/20

 رئيس اللجنة الماكلة لتفقد سير االمتحانات النهائية للدور االول للعام الدراسي -2007 2008لكليات و مراكز جامعة جامعة بغداد بموجب االمر االداري  1589في

.2008/6/5

 عضو اللجنة الماكلة لتسهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم( )22لسنة  2008بموجب االمر االداري المرقم  1533في .2008/6/1

 عضو اللجنة الو ازرية المكلفة بزيارة الدائرة الثقافية عمان و اعداد تقرير اامل عن الدائرةالثقافية /عمان بموجب االمر الوزاري ص ب  3474 /في .2007/4/15

 عضو اللجنة الو ازرية الماكلة بموجب االمر الوزاري المرقم  2543في 2014/7/10للنظر في موضوع استحداث دراسة الماجستير في القانون الخاص في كلية القانون و

العلوم السياسية – الجامعة العراقية.
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 -عضو اللجنة الو ازرية الماكلة بموجب االمر الوزاري المرقم ب ت  1115/5في

 2018/2/8للنظر في موضوع استحداث دراسة الدكتوراه في القانون الخاص في كلية

القانون  -جامعة تكريت.
اللجان العلمية-:
 عضو لجنة تحديث و تطوير المناهج العلمية في كلية القانون – جامعة بغداد  /لجنةاالحوال الاخصية بموجب االمر االداري المرقم 66في .2011/5/16

 عضو لجنة مناقاة بحوث التخرج للطلبة في كلية القانون جامة بغداد بموجب االمراالداري المرقم  57في .2011/4/24

 تكليا بتدريس مادة المدخل لدراسة القانون في كلية القانون – جامعة بغداد بموجباالمر االداري المرقم  32في .2011/2/28

 -عضو اللجنة االمتحانية التدقيقية للمرحلة الرابعة.

 عضو لجنة االاراا التربوي في كلية القانون – جامعة بغداد الماكلة بموجب االمراالداري المرقم  4380في .2011/11/2

 -عضو اللجنة االمتحانية الثالثة – في كلية القانون – جامعة بغداد بموجب االمر االداري

 715في  2012/2/9التي تتولى مهمة االاراا على سير االمتحانات و اعالن

النتائج االمتحانية.

 عضو وحدة التوجي و االرااد التربوي في كلية القانون – جامعة بغداد الماكلة بموجباالمر االداري المرقم  213في .2012/1/12

 عضو لجنة متابعة الخريجين في كلية القانون – جامعة بغداد بموجب االمر االداريالمرقم  734في .2012/2/9

 رئيس اللجنة الماكلة بموجب االمر االداري  84في2012/5/23دليل قسم القانون الخاص.

التي تتولى اعداد

 رئيس لجنة االستالل في قسم القانون الخاص بموجب االمر االداري المرقم  53في.2012/3/7

 عضو لجنة االستالل لتدقيق البحوث المقدمة للترقية الماكلة بموجب االمر االداريالمرقم  140في .2012/6/17

 عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية القانون  -جامعة بغداد بموجب االمر االداريالمرقم  5134في .2012/10/18
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 عضو اللجنة االمتحانية الثانية بموجب االمر االداري المرقم م ع  388 /س في.2013/5/12

 -عضو لجنة االرااد التربوي بموجب االمر االداري المرقم  4437في .2012/9/11

 عضو اللجنة المكلفة الجراي االمتحان الافوي لطلبة الماجستير في قسم القانون الخاصللعام الدراسي  2013-2012بموجب االمر االداري المرقم  133في . 2013 /5/16

 عضو اللجنة المكلفة بالمراقبة على سير االمتحان الاامل لطلبة الدكتوراه في 7-4 2012/11/بموجب االمر االداري المرقم  5264في .2012/10/24

 -عضو اللجنة المكلفة للقيام باالاراا على االمتحانات المركزية و امتحان الكفاية

العلمية للكليات االهلية ( جامعة االمام الصادق  ،التراث  ،المنصور ) بموجب االمر

االداري المرقم  2999في .2013/6/8

 عضو اللجنة المكلفة بوضع االسئلة الخاصة باالمتحان المركزي و الكفاية العلمية لطلبةالكليات االهلية بموجب االمر االداري المرقم م ع  408/س في .2013 /5/21

 عضو اللجنة المكلفة باجراي االمتحان الافوي لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي -2012 2013بموجب االمر االداري المرقم في  134في .2013/5/16

 عضو اللجنة المكلفة باختيار افضل بحث تخرج و رسالة ماجستير لعام  2012بموجباالمر االداري  2169في .2013/4/16

 عضو اللجنة المكلفة باختيار الطلبة الذين سيااركون في المسابقات الدولية باللغةاالنكليزية بموجب االمر االداري  5019في .2013 /9/30

 عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية القانون بموجب االمر االداري المرقم  4710في.2013/9/11

 عضو لجنة النظر في مفردات الكتاب المنهجي اصول الفق بموجب االمر االداريالمرقم  306في .2013/11/19

 عضو لجنة النظر في مفردات كتاب العقود المسماة بموجب االمر االداري المرقم 305في .2013/11/19

 عضو لجنة النظر في مفردات كتاب تاريخ القانون بموجب االمر االداري المرقم 307في .2013/11/19

 عضو اللجنة العلمية المركزية بموجب االمر االداري المرقم  5794في.2013/11/25

 عضو لجنة اختيار افضل انتاج علمي و افضل استاذ لعام  2013بموجب االمراالداري المرقم  736في .2014/2/1
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 عضو اللجنة العلمية االمتحانية المركزية بموجب االمر االداري المرقم 228س في.2014/3/17

 عضو اللجنة االمتحانية الرئيسية المركزية في كلية القانون جامعة بغداد بموجب االمراالداري المرقم م ع  716/س في .2014/12/2

 عضو اللجنة العلمية في قسم القانون الخاص بموجب االمر االداري 330أ في.2014/7/27

 عضو اللجنة الماكلة للنظر في ترايحات المتقدمين لالجازات الدراسية داخل العراقبموجب االمر االداري المرقم ا ع  303في .2015/1/15

 نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في كلية القانون جامعة بغداد بموجباالمر االداري المرقم  2383في .2014/5/26

 رئيس لجنة الجرد العليا و االاراا على لجان الجرد الفرعية في كلية القانون جامعةبغداد بموجب االمر االداري المرقم  4892في .2014/11/26

 عضو اللجنة االمتحانية المركزية للعام الدراسي  2015-2014في كلية القانون جامعةبغداد بموجب االمر االداري المرقم  716س في .2014/12/2

 عضو لجنة ترايح الموظفين المتميزين في كلية القانون جامعة بغداد بموجب االمراالداري المرقم  570في .2015/1/28

 عضو اللجنة العلمية في قسم القانون الخاص بموجب االمر االداري المرقم 330أ في.2014/7/27

 عضو اللجنة االمتحانية الجراي االمتحان الافوي لطلبة الدكتوراه و الماجستير في قسمالقانون الخاص للعام الدراسي  2015 -2014بموجب االمر االداري المرقم  18في

.2015/1/18

 رئيس اللجنة اللجنة الماكلة في كلية القانون للنظر بطلبات منتسبي الكلية العادة النظربتسكينهم لمن لديهم عبن بتحديد الدرجة الوظيفية بموجب االمر االداري المرقم م ب
 1013في .2014/2/18

 عضو اللجنة الماكلة في قسم القانون الخاص – كلية القانون – جامعة بغداد لمقابلةالطلبة المقبولين في الدراسات العليا ( الماجستير و الدكتوراه ) في قسم القانون الخاص

بموجب االمر االداري المرقم  332في .2015/9/9

 عضو اللجنة العلمية في قسم القانون الخاص كلية القانون – جامعة بغداد بموجب االمراالداري  377في .2015/10/8

13

 رئيس اللجنة الماكلة في كلية القانون – جامعة بغداد التي تتولى تقليص النفقات وزيادةالموارد المالية للخزينة العامة لسنة 2016بموجب االمر االداري م ب  5076في

.2015/11/30

 رئيس اللجنة الماكلة في كلية القانون جامعة بغداد المكلفة بوضع الخطط االستراتيجيةللخمس سنوات القادمة بموجب االمر االداري المرقم ا ع  2276في .2016/6/21

 عضو اللجنة االمتحانية المركزية لدراسة الدبلوم العالي في مكافحة الفساد في كليةالقانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع 615/س في .2016/11/3

 عضو اللجنة االمتحانية المركزية للعام الدراسي  2017/2016بموجب االمر االداريالمرقم م ع 762س في . 2016/12/28

 رئيس اللجنة العليا لالاراا على عمليات جرد المخازن في الكلية بموجب االمر االداريالمرقم م ب  3986في .2016/11/27

 رئيس لجنة تدقيق االجازات الدراسية التي تتولى مهمة تدقيق بيانات المتقدمين لالجازاتالدراسية في كلية القانون – جامعة بغداد بموجب االمر االداري المرقم م ع  582/في

.2017/2/5

 رئيس لجنة مناقاة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة في فرع القانون الخاص للعامالدراسي  2017 -2016بموجب االمر االداري المرقم  81في .2017/4/27

 عضو اللجنة المركزية في كلية القانون – جامعة بغداد التي تتولى مهمة االاراا علىالتقديم و القبول في الدراسات العليا بموجب االمر االداري المرقم م ع  1014/في

.2014/3/14

 عضو لجنة معايير تقييم االداي الم سسي في كلية القانون -جامعة بغداد بموجب االمراالداري المرقم م ع  1227/في .2017/4/2

 عضو لجنة االستالل في فرع القانون الخاص – كلية القانون  /جامعة بغداد الطروحةالدكتوراه الموسومة بو(االستحواذ في الاركة القابضة و اثره على حقوق المعترضين

دراسة قانونية مقارنة ) بموجب االمر االداري المرقم  67في .2017/4/10

 -رئيس لجنة االستالل في فرع القانون الخاص – كلية القانون  /جامعة بغداد لرسالة

الماجستير الموسومة بو ( عقد تامين المااريع النفطية -دراسة مقارنة ) بموجب االمر

االداري المرقم  70في .2017/4/13

 -رئيس لجنة االستالل لرسالة الماجستير الموسومة بو ( التنظيم القانوني للماروع الماترك

– دراسة مقارنة ) في فرع القانون الخاص كلية القانون – جامعة بغداد بموجب االمر

االداري المرقم  23في .2017/1/29
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المشاركات العلمية خارج العراق -:
 -حضووور االجتموواع السوونوي الع ارقووي – االلموواني فووي مدينووة بووون االلمانيووة لمناقاووة تقووديم

الطلبووة الع وراقيين لزموواالت منظمووة الووداد االلمانيووة بموجووب االموور الوووزاري الم ورقم 30985

في .2010/12/6

 عضوو اللجنوة الو ازريوة التوي قاموت بزيوارة عودد مون الم سسوات العلميوة التركيوة لالطوالع واسووتثمار االمكانووات المتاحووة فووي اطووار تعزيووز العالقووات الثقووافي بووين الجانووب الع ارقووي و
التركي بموجب االمر الوزاري ص ب  12435/21/في .2010/5/23

 الماوواركة فووي وراووة العموول المقامووة موون قبوول هيئووة التبووادل االكوواديمي االلموواني ()DAADفي اربيل بموجب االمر الوزاري المرقم  12370في .2010/5/5

 الماوواركة بتقووديم د ارسووة عوون واقووع البعث وات الد ارسووية فووي الع وراق فووي وراووة عموول نظمهووامكتب يونسوكو العوراق فوي عموان حوول ادارة بورامج البعثوات فوي العوراق للفتورة مون ( -24

 2010/11 )25بموجوو و و و و ووب االمو و و و و و وور الوو و و و و وووزاري الم و و و و و و ورقم ص ب  29612/21/فو و و و و و ووي
.2010/11/22

 عضو ووو اللجنو ووة الو ازريو ووة التو ووي قامو ووت للفت و ورة مو وون  2010/10/9 – 3بزيو ووارة الم سسو وواتالفرنسووية التعليميووة و لقوواي المس و ولين المختصووين باعووداد و تهيئووة برنووامج الموونح الد ارسووية
العراقية -الفرنسية الماتركة التكاليا.

 عضو لجنة التفاوة مع الوفد االلماني حول الترايحات النهائية للمتقدمين للدراسة للعام( )2011 – 2010وزيو و ووارة الجامعو و ووات و الم سسو و ووات االكاديميو و ووة االلمانيو و ووة و مناقاو و ووة
اسووتراتيجية التعوواون المسووتقبلية بووين الجووانبين بموجووب االموور الوووزاري ص ب1037/21 /

في .2010/1/18

 عضو اللجنة الو ازرية المخولة بالتفاوة و التوقيع ال عداد موذكرة تفواهم بوين و ازرة التعلويمالعالي و جامعة ايرالنكن نوورنبرك فوي المانيوا بموجوب االمور الووزاري المورقم  20636فوي

.2009/10/25

 -الما وواركة اجتم وواع اللج ووان المتخصص ووة ( لجن ووة العل وووم االجتماعي ووة و االنس ووانية) خ ووالل

الوودورة  35للم و تمر العووام لليونسووكو فووي بوواريس للفت ورة موون موون 2009/10 / 19- 16
بموجب االمر الوزاري المرقم ص ب  19005/21 /في .2009/10/5

 حضور االجتماع الماترك بين الجانبين العراقي و التركي الوذي عقود فوي اسوطنبول للفتورة 2009/9/ 18- 17تنفيذا لمبادئ االعالن السياسوي االسوتراتيجي الماوترك الموقوع بوين
الجانبين بموجب االمر الوزاري المرقم ص ب /21/في .2009/9/10
15

 -عضووو اللجنووة العلميووة للم و تمر الوودولي فووي الجامعووة االمريكيووة فووي دولووة االمووارات بعن ووان

التنمية المستدامة و المس ولية االجتماعية المنعقد بتاريخ  15 -13نوفمبر  2018دبي.

الكتب و البحوث و الدراسات والمقاالت العلمية -:
 اختالل التوازن العقدي الناجم عن الاوروط التعسوفية – د ارسوة مقارنوة  /بحوث مناوور فويمجلة العلوم القانونيةالمجلد  -26العدد الثاني –  2011بغداد.

 فكرة االداب العامة ومدلولها القانوني والفلسفي  /بحوث مناوور فوي مجلوة كليوة الحقووق –جامع النهرين المجلد  ، 13العدد .2012، 3

 دراسة بعنوان ( دائرة البعثات بين الواقع و الطمو و االفواق المسوتقبلية ) حصولت موافقوةمعالي وزير التعليم العالي على الدراسة وتم تعميمها على بقية دوائر الو ازرة لغرة اعداد

دراسة مااب بموجب الهاما الم رخ في  ،2009/7/17و تم توجي كتاب اوكر وتقودير
عن هذه الدراسة بموجب الكتاب  20770في .2009/8/11

 دليوول التقووديم للد ارسووة خووارج العوراق  ،الماوورا العووام علووى لجنووة االعووداد و تووم ناوور الوودليلعام .2010

 الوفاي االلكترونوي كوسويلة لتنفيوذ االلتوزام – د ارسوة قانونيوة  ،بحوث مناوور فوي مجلوة كليوةالحقوق – جامعة النهرين المجلد  ،14العدد  ، 4ايلول .2012

 الوووجيز فووي القووانون البحووري و الجوووي  ،كتوواب  ،رقووم االيووداع فووي دار الكتووب و الوثووائقببغداد  1930لسنة .2012

 اخ ووتالل الت وووازن العق وودي الن وواجم ع وون الا ووروط التعس ووفية – د ارس ووة مقارن ووة  ،كت وواب  ،رق وومااليداع في دار الكتب و الوثائق ببغداد  1931لسنة .2012

 رهن المنقوالت عير المادية – دراسة مقارنة ،بحوث مناوور فوي مجلوة العلووم القانونيوة فويالمجلد الثالثون العدد الثاني لسنة .2015

 حق الرجوع على الاريك في المال الاوائع فوي حالوة االنتفواع و التصورا – بحوث مقبوولللناوور فووي مجلووة العلوووم القانونيووة بموجووب الكتوواب  2015/132فووي .2015/4/6مناووور
في العدد الخاص الثاني  ،الجزي االول  ،سنة .2017

 الحمايووة القانونيووة المدنيووة لتصوواميم الوودوائر المتكاملووة – د ارسووة مقارنووة مقبووول للناوور فوويمجلووة جامعووة االنبووار للعلوووم القانونيووة و السياسووية بموجووب الكتوواب المورقم  103ط بتوواريخ

 ،2016/5/8مناور في العدد  ، 12المجلد االول  ،لسنة .2017
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 االتفوواق كعنصوور للعقوود فووي النظووام القووانوني االنكليووزي  ،مقبووول للناوور فووي مجلووة رسووالةالحقو وووق -كليو ووة القو ووانون -جامع و ووة ك و وربالي بموج و وب بموج و ووب الكتو وواب الم و ورقم  9بت و وواريخ
.2017/3/20

 العقوود االلكترونووي د ارسووة فووي قووانون التوقيووع االلكترونووي و المعووامالت االلكترونيووة الع ارقوويبحووث باللغووة االنكليزيووة ،مقبووول للناوور فووي المجلووة االكاديميووة للبحووث القووانوني – جامعووة
بجاي و ووة /الج ازئ و وور بموج و ووب االستا و ووهاد المو و ورقم /05ك

ع س/م أ ب ق 2017/بت و وواريخ

 ،2017/1/11مناور في العدد  ، 1المجلد  15لسنة .2017

 الطبيعووة القانونيووة لاوورط االحتفوواظ بالملكيووة علووى سووبيل الضوومان -د ارسووة مقارنووة  ،بحووثماووترك مقبووول للناوور فووي مجلووة جامع ووة االنبووار للعلوووم القانونيووة و السياسووية  ،بموج ووب

الكتاب المرقم ت  71في .2017/5/14

 االتجاهووات الحديثووة فووي تحديوود القووانون واجووب التطبيووق علووى االلت ازمووات عيوور التعاقديووة ،بحث منفرد مقبول للنار في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين بموجب الكتواب المورقم

 100في .2017/5/25

 مضوومون العقوود د ارسووة مقارنووة بووين النظووام القووانوني االنكليووزي و القووانون الموودني الفرنسوويالمعوودل بموجووب المرسوووم التا وريعي الصووادر فووي  10اووباط  ،2016بحووث مناووور فووي

المجلو ووة االكاديميو ووة للبحو ووث القو ووانوني – جامعو ووة بجايو ووة  /الج ازئو وور المجلو وود  ،17العو وودد،1
.2018

 قاعدة الحق في السوكوت خوالل مرحلوة المفاوضوات العقديوة – د ارسوة فوي النظوام القوانونياالنكل ووامريكي بحووث ماووترك مناووور فووي مجلووة العلوووم القانونيووة المجلوود  3العوودد  2السوونة

.2017

 البحوث و الرسائل المقومة علميا-: رسالة ماجستر القانون الواجوب التطبيوق علوى عقوود التوزيوع الدوليوة محالوة بموجوب كتوابدائرة البعثات و العالقات الثقافية المرقم  32396في .2013/10/6

 بح ووث الق ووانون الواج ووب التطبي ووق عل ووى االعتم وواد المس ووندي مح ووال بموج ووب كت وواب جامع ووةاالنبار المرقم  25/22في .2013/11/21

 حمايووة المتعاقوود الضووعيا فووي مرحلووة اب ورام العقوود االلكترونووي بحووث محووال بموجووب كتووابكلية االدارة و االقتصاد الجامعة المستنصرية المرقم  63في .2014/6/16

 االثار القانونية للقبة في عقد الرهن الحيوازي بحوث محوال بموجوب كتواب كليوة االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية المرقم  63في .2014/6/16
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 النظووام الق ووانوني لعق وود االتص وواالت الحديث ووة رسووالة ماجس ووتير محال ووة بموج ووب كت وواب دائوورةالبعثات المرقم  1213في .2012/7/23

 االلت وزام بالتبصووير فووي المجووال الطبووي – د ارسووة مقارنووة رسووالة ماجسووتير محالووة بموجووبكتاب دائرة البعثات المرقم  10074في .2012/5/7

 حووق المسوواطحة فووي القووانون الموودني الع ارقووي رسووالة ماجسووتير محالووة بموجووب كتوواب دائ ورةالبعثات المرقم  16215في .2012/7/23

 المس ولية المدنية في عقد خدمات المكاتب االستاوارية بحوث محوال بموجوب كتواب مجلوةجامعة االنبار للعلوم القانونية و السياسية المرقم  8/31في .2013/2/25

 الرقابة البرلمانية على الموازنة العاموة نحوو بنواي قوانوني جديود بحوث محوال بموجوب كتوابهيئة النزاهة العامة الم رخ في .2014/4/23

 االختصوواص القضووائي فووي عقوود احت وراا العووب ك ورة القوودم – د ارسووة مقارنووة بحووث محووالبموجب كتاب مجلة العلوم القانونية المرقم  2015/88في .2015/1/11

 العيب في المبيوع بحوث محوال بموجوب موذكرة رئويس لجنوة القوانون الخاصوة بجوائزة التعلويمالعالي للعلوم االجتماعية الم رخة في .2014/12/18

 مجل ووس العق ووود العيني ووة ف ووي الفقو و االس ووالمي و الق ووانون بح ووث مح ووال م وون لجن ووة الترقي وواتالعلمي ووة ف ووي كلي ووة الق ووانون الجامع ووة العراقي ووة بموج ووب الكت وواب المو ورقم ت ع ق  22/ف ووي

.2015/5/5

 مجلووس العقووود الاووكلية فووي الفق و االسووالمي و القووانون ،بحووث محووال موون لجنووة الترقيوواتالعلمي ووة ف ووي كلي ووة الق ووانون الجامع ووة العراقي ووة بموج ووب الكت وواب المو ورقم ت ع ق  22/ف ووي

.2015/5/5

 الصورية في التعاقد في ضوي تطور العالقات التعاقدية  ،رسالة ماجستير جامعة االسورايفووي االردن محالووة بموجووب كتوواب دائ ورة البعثووات و العالقووات الثقافيووة الم ورقم  25329فووي

.2015/8/30

 مس ولية الطبيب المدنية عن اخطائ المهنية ،بحث محال من لجنة الترقيات العلميوة فويكلي و ووة االدارة و االقتص و وواد – الجامع و ووة المستنصو و ورية بموج و ووب الكت و وواب المو و ورقم  128ف و ووي
.2015/9/20

 االحكووام القانونيووة لالنابووة فووي الوفوواي  ،بحووث محووال موون لجنووة الترقيووات العلميووة فووي كليووةاالدارة و االقتص و و و وواد – الجامع و و و ووة المستنصو و و و ورية بموج و و و ووب الكت و و و وواب المو و و و ورقم  128ف و و و ووي
.2015/9/20

18

 الت ازمووات العاموول فووي عقوود العموول الفووردي ،بحووث محووال موون لجنووة الترقيووات العلميووة كليووةالقانون – الجامعة العراقية بموجب الكتاب ت ع 77/في .2015/12/16

 التزام صاحب العمل بدفع االجر ،بحث محال من لجنوة الترقيوات العلميوة كليوة القوانون –الجامعة العراقية بموجب الكتاب ت ع 77/في .2015/12/16

 اركووان الفضووالة  ،بحووث محووال موون لجنووة الترقيووات العلميووة كليووة النسووور الجامعووة االهليووةبموجب الكتاب المورخ في .2015/12/21

 اركات االقتصاد المختلط  ،بحث محال من لجنة الترقيات العلمية كليوة النسوور الجامعوةاالهلية بموجب الكتاب المورخ في .2015/12/21

 تح ووول القو ورار االداري  ،بح ووث مح ووال م وون لجن ووة الترقيو وات العلمي ووة كلي ووة النس ووور الجامع ووةاالهلية بموجب الكتاب المورخ في .2015/12/21

 المس ولية التضاممية عن العمل عيور الماوروع فوي القوانون المودني الع ارقوي ،بحوث محوالللتقيم من لجنة الترقيات العلمية جامعة كركوك – كلية القانون و السياسة بموجب الكتاب

المرقم 71س في .2016/4/4

 عقد ازالة االلغام – دراسة مقارنوة  ،بحوث محوال للتقويم مون لجنوة الترقيوات العلميوة جامعوةكركوك – كلية القانون و السياسة بموجب الكتاب المرقم 71س في .2016/4/4

 المصلحة العامة و حق استغالل المصنفات عبر االنترنت  ،بحث محال للتقيم من مجلةجامع و و ووة االنب و و ووار للعل و و وووم القانونيو و و وة و السياس و و ووية بموج و و ووب الكت و و وواب المو و و ورقم 96ط ف و و ووي
.2016/4/27

 الضمانات المالية في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،بحث محال للتقييم منمجلة االنبار للعلوم القانونية و السياسية بموجب الكتاب الم رخ في .2016/9/4

 ف ووات الفرصووة فووي المس و ولية الطبيووة المدنيووة – د ارسووة مقارنووة  ،رسووالة ماجسووتير محالووةللتقي و وويم العلموو ووي بموجوو ووب كتوو وواب كليوو ووة الق و ووانون – جامع و ووة الفلوج و ووة الم و و ورقم 84س فوو ووي
.2016/11/24

 االلتزام قبل التعاقد باعالم المستهلك االلكتروني ،بحث محال للتقييم من قبل مجلة العلومالقانوني و و ووة كلي و و ووة الق و و ووانون – جامع و و ووة بغ و و ووداد بموج و و ووب الكت و و وواب الم و و ورقم م ع ق 12/ف و و ووي
.2017/1/26

 حق العرة العلني للمصنفات السوينمائية  ،بحوث محوال مون مكتوب الترقيوات العلميوة فويالجامعة االمريكية في االمارات  ، AUEبتاريخ .2017/3/26
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 حماي ووة العالم ووة التجاري ووة الما ووهورة وفق ووا للق ووانون االردن ووي و الق ووانون االم وواراتي و اتفاقي ووةت وربس ،بح ووث مح ووال م وون مكتووب الترقي ووات العلمي ووة ف ووي الجامعووة االمريكي ووة ف ووي االم ووارات

 ، AUEبتاريخ .2017/3/26

 التصو ووور القو ووانوني للعربو ووون  ،بحو ووث محو ووال مو وون مكتو ووب الترقيو ووات العلميو ووة فو ووي الجامعو ووةاالمريكية في االمارات  ، AUEبتاريخ .2017/3/26

 وضع الجوائح في الفق االسالمي و القانونين االردني و الكويتي ،بحث محال من مكتبالترقيات العلمية في الجامعة االمريكية في االمارات  ، AUEبتاريخ .2017/3/26

 اقالة العقود  ،بحث محال من مكتب الترقيات العلمية في الجامعة االمريكية في االمارات ، AUEبتاريخ .2017/3/26

 ماهية عقد الفرناايز ،بحث محال من مكتب الترقيات العلمية فوي الجامعوة االمريكيوة فوياالمارات  ، AUEبتاريخ .2017/3/26

 محوول عقوود تووامين الماوواريع النفطيووة  ،بحووث محووال للتقوويم موون مجلووة العلوووم القانونيووة كليووةالقانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع ق  2017/59/في .2017/4/5

 التووامين ضوود االصووابات الرياضووية المسووببة للعجووز المهنووي للعموول فووي الناوواط الرياضووي،بحث محال للتقويم بموجب كتاب مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية و السياسوية المورقم

ت  46في .2017/4/10

 التزامات عقد التاجير التمويلي و خصائص بحث محال للتقييم من مجلة العلوم القانونيوة ،كلية القانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع ق  77/في .2017/4/24

 تنووازع القووانين علووى تكوووين العقوود الوودولي بحووث محووال للتقيوويم موون مجلووة العلوووم القانونيووة ،كلية القانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع ق 69/في .2017/4/18

 الضوورر المرتوود فووي نطوواق المسو ولية المدنيووة عوون حووادث الطووائرات  ،بحووث محووال للتقيوويممن مجلة العلوم القانونية  ،كلية القانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب المورقم  109فوي
.2017/5/28

 نزاعات االستثمار االجنبي في التاريع العراقي و اقليم كردستان -دراسة قانونية مقارنة ،بحووث محووال للتقيوويم موون مجلووة العلوووم القانونيووة  ،كليووة القووانون – جامعووة بغووداد بموجووب

الكتاب المرقم  124في .2017/6/11

 االتفاقات المعدلة للمس ولية الطبية دراسة مقارنة بين القانون االماراتي و االنجليزي بحثمحووال للتقيوويم موون مجلووة العلوووم القانونيووة ن كليووة القووانون – جامعووة بغووداد بموجووب الكتوواب

المرقم  160في .2017/9/11
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 مسو و ولية ح ووائز العق ووار المدني ووة ف ووي الق ووانون االنكلي ووزي  /د ارس ووة تحليلي ووة مقارن ووة بالق ووانونالموودني بحووث محووال للتقيوويم موون مجلووة العلوووم القانونيووة ن كليووة القووانون – جامعووة بغووداد
بموجب الكتاب المرقم  159في .2017/9/11

 االبط ووال القض ووائي لس ووندات التس ووجيل العق وواري – د ارس ووة مقارن ووة رس ووالة ماجس ووتير محال ووةللتقييم بموجب كتاب كلية الحقوق – جامعة النهرين المرقم س  284 /في . 2017/8/8

 -االتفاق ووات المعدل ووة للمسو و ولية الطبي ووة د ارس ووة مقارن ووة ب ووين الق ووانون االم وواراتي و االنكلي ووزي

بحووث محووال للتقيوويم موون مجلووة العلوووم القانونيووة  ،كليووة القووانون – جامعووة بغووداد بموجووب

الكتاب المرقم  160في .2017/9/11

 القصد في الحيازة – دراسة مقارنة بحوث محوال للتقويم مون قبول لجنوة الترقيوات العلميوة فويكلية القانون جامعة بابل بموجب الكتاب المرقم بال و المورخ في .2017/10/29

 تبوور البووائع موون ضوومان العيووب الخفووي – د ارسووة مقارنووة بحووث محووال للتقوويم موون قبوول لجنووةالترقيووات العلميووة فووي كليووة القووانون جامعووة بابوول بموجووب الكتوواب المورقم بووال و المووورخ فووي

.2017/10/29

 االساس القانوني النتقال الملكية في عقد المقاولة – دراسة مقارنة بحوث محوال للتقويم مونقبوول لجنووة الترقيووات العلميووة فووي كليووة القووانون جامعووة بابوول بموجووب الكتوواب الم ورقم بووال و

المورخ في .2017/10/29

 موونهج قووانون المعووامالت المدنيووة االموواراتي فووي الفعوول الضووار د ارسووة تحليليووة مقارنووة بالفقواالسالمي بحث باللغة االنكليزية محال للتقييم من مجلة العلوم القانونية  ،كلية القانون –

جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  250في .2017/12/17

 النظ ووام الق ووانوني التح وواد الم ووالك و اتح وواد الا وواعلين بح ووث مح ووال للتقي وويم م وون قب وول لجن ووةالترقيووات العلميووة فووي كليووة القووانون و العلوووم السياسووية – جامعووة ديووالى بموجووب الكتوواب

المرقم  29س في .2018/12/7

 النظوام القووانوني للتفوواوة االلكترونووي بحوث محووال للتقيوويم موون قبول لجنووة الترقيووات العلميووةفووي كليووة القووانون و العلوووم السياسووية – جامعووة ديووالى بموجووب الكتوواب المورقم  29س فووي
.2018/12/7

 اعووادة التفوواوة فووي العقووود الدوليووة رسووالة ماجسووتير محالووة للتقيوويم العلمووي موون قبوول كليووةالقانون -الجامعة العراقية بموجب الكتاب المرقم ق /م 2413 /قي .2017/12/11

 بعة صور المس ولية المدنية لرجل الارطة بحث محال للتقيم من مجلة العلوم القانونيةبموجب الكتاب المرقم  4في .2018/1/4
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 التفسير المتطور للقانون و اثره في االثبات المدني رسالة ماجستير محالة للتقيييم العلميمو و وون قبو و وول كليو و ووة االمو و ووام الكو و وواظم للعلو و وووم االسو و ووالمية بموجو و ووب الكتو و وواب الم و و ورقم  20فو و ووي
.2018/1/15

 التحكيم في العمليات المصرفية بحث محال للتقيم من قبل لجنة الترقيات العلمية في كليةالمامون الجامعة بموجب الكتاب المرقم ص ق س  782/في .2018/1 /18

 -ا ووركة الا ووخص الواح وود مح وودودة المسو و ولية بح ووث مح ووال للتق وويم م وون قب وول لجن ووة الترقي ووات

العلمي ووة ف ووي كلي ووة الم ووامون الجامع ووة بموج ووب الكت وواب المو ورقم ص ق س  782/ف ووي /18

.2018/1

 اطراا عقد المقاولة الوارد على البرامج الخاصة للمعلومات بحث محال للتقييم من مجلوةالعلوم القانونية  ،كلية القانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب الم رخ بال.

 المس و ولية الماديووة و تطبيقاتهووا فووي القووانون الخوواص رسووالة ماجسووتير محالووة للتقوويم منقبوولكلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية بموجب الكتاب المرقم  36في .2018/2/7

 االرتباط فوي اجورايات التقاضوي – د ارسوة مقارنوة اطروحوة دكتووراه محالوة للتقيويم مون كليوةالقانون – جامعة بابل بموجب الكتاب المرقم س  73في .2018/2/21

 المس و ولية المدنيووة للطبيووب فووي الم سسووات الطبيووة العامووة بحووث محووال للتقيوويم موون مجلووةالعل و وووم القانونيوو ووة  ،كليوو ووة القوو ووانون – جامعوو ووة بغوو ووداد بموج و ووب الكت و وواب الم و و ورقم  48فوو ووي
.2018/4/2

 حقوووق الم سسووات االعالميووة باووان المصوونفات االلكترونيووة – د ارسووة تحليليووة فووي اطووارقانون دولة االمارات العربية المتحدة بحث محال للتقييم من مجلوة العلووم القانونيوة  ،كليوة

القانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  8في .2018/4/15

 المس ولية المدنية الناجمة عن اخوالل الوديوع بالت ازمو بالمحافظوة علوى الوديعوة وردهوا فويالقانون االنكليزي – دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي بحث محال للتقييم مون
مجل ووة العل وووم القانوني ووة  ،كلي ووة الق ووانون – جامع ووة بغ ووداد بموج ووب الكت وواب المو ورقم  68ف ووي

.2018/4/18

 العوامل الم ثرة على معيار المعقولية لتحديد االهمال في القانون االنكليزي دراسة تحليليةمقارنووة بالق ووانون الموودني الع ارق ووي بحووث مح ووال للتقي وويم موون مجل ووة العلوووم القانوني ووة  ،كلي ووة

القانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم 95في .2018/5/7

 اعمووال االدارة فووي القووانون الخوواص د ارسووة مقارنووة بووين القووانون و الفق و االسووالمي رسووالةماجس ووتير محال ووة للتقي وويم بموج ووب كت وواب كلي ووة االم ووام الك وواظم للعل وووم االس ووالمية بموج ووب

الكتاب  53في .2018 /5/9
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 االخالل الجسيم و اثره في تقدير التعوية – دراسة مقارنة رسالة ماجستير محالة للتقييمموون قبوول و ازرة التعلوويم العووالي – جهوواز االا وراا و التقووويم العلمووي بموجووب الكتوواب الم ورقم
 1110في .2018/5/7

 االخالل المسبق و اثره في تنفيذ االلتزام العقدي على حساب المودين – د ارسوة مقارنوة فويالقوانين المدنية و القانون االنكليزي .بحث محال للتقييم من مجلة العلوم القانونيوة  ،كليوة

القانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  111في .2018/5/28

 النظريووة العامووة لووالرادة الضوومنية – د ارسووة مقارنووة بحووث محووال للتقيوويم موون مجلووة العلووومالقانونية  ،كلية القانون – جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  134في .2018/9/24
 مناقشة الرسائل العلمية-: ااكالية عقد البيع المبرم عبر ابكة االنترنت رسالة ماجستير كلية القانون -جامعة بغدادعضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم  4723في .2013/9/12

 التنظ وويم الق ووانوني للع ووالج بالخالي ووا الجذعي ووة رس ووالة ماجس ووتير  ،كلي ووة الق ووانون – جامع ووةكربالي عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري  545في .2013/9/26

 الحماية المدنية للبيئوة رسوالة ماجسوتير كليوة القوانون – جامعوة بغوداد عضوو لجنوة مناقاوةبموجب االمر االداري المرقم  6221في .2013/12/12

 -المس ولية المدنية للدولة عن االعمال االرهابية في القانون العراقي – دراسة مقارنة رسالة

ماجسووتير كليووة القووانون جامعووة بغووداد عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري 1844

في .2014/4/9

 التنظيم القانوني لحق التجريد في عقد الكفالوة رسوالة ماجسوتير كليوة القوانون جامعوة بغودادعضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم  2171في .2014/5/6

 المس ولية الماديوة للمنوتج عون فعول سولعت المعيبو – د ارسوة مقارنوة اطروحوة دكتووراه كليوةالق ووانون – جامع ووة بغ ووداد عض ووو لجن ووة مناقا ووة بموج ووب االم وور االداري المو ورقم  400ف ووي
.2015/1/20

 المسو و ولية المدني ووة لمصص وومي بو ورامج الحاس وووب – د ارس ووة مقارن ووة رس ووالة ماجس ووتير كلي ووةالقووانون جامعووة كوربالي عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الم ورقم دع  377فووي

.2015/7/2

 الغووا و اث وره فووي المس و ولية العقديووة د ارسووة مقارنووة اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون جامعووةبغداد عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم دع  4067في .2015/10/1
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 انتقال الحق في التعووية عون الضورر الوى الخلوا العوام – د ارسوة مقارنوة بوين القوانون والفق و االسووالمي ،اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون – جامعووة بغووداد  ،عضووو لجنووة مناقاووة
بموجب االمر االداري المرقم دع  588في .2016/1/31

 اوورط الملكيووة المفوورزة فووي رهوون الحقوووق تامينيووا – د ارسووة مقارنووة  ،اطروحووة دكتوووراه كليووةالقانون -جامعة بغداد عضو لجنة مناقاوة بموجوب االمور االداري المورقم دع  1485فوي
.2016/4/24

 توودرج القواعوود العقديووة د ارسووة فووي معياريووة العقووود ،اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون جامعووةبغداد عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري دع  1718في .2016/5/15

 المركووز القووانوني للمهنوودس االستاوواري فووي عقوود الفيووديك – د ارسووة مقارنووة رسووالة ماجسووتيركلية القانون – جامعة بغداد عضو لجنة مناقاوة بموجوب االمور االداري د ع  2460فوي
.2016/7/5

 النظووام القووانوني لعقووود البووث الفضووائي – د ارسووة مقارنووة اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون –جامع و ووة بغ و ووداد عض و ووو لجن و ووة مناقا و ووة بموج و ووب االم و وور االداري المو و ورقم د ع  3680ف و ووي

.2016/10/31

 س وولطة القاض ووي ف ووي تكمي وول العق وود اطروح ووة دكت وووراه كلي ووة الق ووانون – جامع ووة بغ ووداد كلي ووةالقو و و ووانون عضو و و ووو لجنو و و ووة مناقاو و و ووة بموجو و و ووب االمو و و وور االداري الم و و و ورقم د ع  3884/فو و و ووي
.2016/11/15

 النظووام القووانوني لعقوود خدمووة المعلومووات االلكترونيووة – د ارسووة مقارنووة  ،اطروحووة دكتوووراهكلي ووة الق ووانون – جامع ووة بغ ووداد عض ووو لجن ووة مناقا ووة بموج ووب االم وور االداري المو ورقم د ع

 345/في .2017/1/19

 حقووق ارتفواق المطوار – د ارسوة مقارنوة  ،اطروحووة دكتووراه كليوة القوانون – جامعوة كورباليعضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم د ع  65/في .2017/2/7

 اثور االرادة الباطنووة فووي العقوود – د ارسووة فووي القووانون الع ارقووي و االنجليووزي اطروحووة دكتوووراهكلي و ووة الق و ووانون – جامع و ووة بغ و ووداد عض و ووو لجن و ووة مناقا و ووة بموج و ووب االم و وور االداري المو و ورقم

د.ع 2148.في . 2017/7/5

 -الم وودد و اثره ووا ف ووي مس ووائل االحو ووال الاخص ووية – د ارس ووة مقارن ووة اطروح ووة دكت وووراه كلي ووة

القووانون – جامعووة بغووداد عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الم ورقم د ع 4017

في .2017/12/13
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 فك ورة التعوووية العقووابي و اثرهووا فووي المس و ولية المدنيووة رسووالة ماجسووتير كليووة القووانون –جامع و و ووة ذي ق و و ووار عض و و ووو لجن و و ووة مناقا و و ووة بموج و و ووب االم و و وور االداري المو و و ورقم  109ف و و ووي

.2018/1/10

 المس و ولية المدنيووة للخبيوور االستاوواري – د ارسووة مقارنووة رسووالة ماجسووتير كليووة القووانون –جامعة بغداد رئيس لجنة مناقاة بموجب االمر االداري د ع  510في .2018/1/31

 المس ولية المدنية الناائة عن مخاطر التطور التقني في نطاق االعموال الطبيوة – د ارسوةمقارنووة رسووالة ماجسووتير كليووة القووانون – جامعووة بغووداد رئوويس لجنووة مناقاووة بموجووب االموور

االداري د ع  2092في .2018/5/23
 ( -االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها-:

 حق الرجوع على الاريك في المال الاوائع – د ارسوة مقارنوة رسوالة ماجسوتير كليوة القوانون– جامعة بغداد مارا علمي بموجب االمر االداري  54في .2014/1/5

 النظووام القووانوني لتصوواميم الوودوائر المتكاملووة فووي نطوواق الملكيووة الفكريووة – د ارسووة مقارنووةرسالة ماجستير كلية القانون -جامعة بغداد ماورا علموي بموجوب االمور االداري 558
في .2014/12/1

 حمايووة الطوورا الضووعيا فووي العالقووة التعاقديووة – د ارسووة مقارنووة  ،اطروحووة دكتوووراه كليووةالقووانون – جامعووة بغووداد ماوورا علمووي بموجووب االموور االداري الم ورقم د ع 2461 /فووي
.2016/7/5

 اوورط االحتفوواظ بالملكيووة علووى سووبيل الضوومان – د ارسووة مقارنووة  ،رسووالة ماجسووتير كليووةالق ووانون – جامع ووة بغ ووداد ما وورا علمو وي بموج ووب االم وور االداري الموورقم د ع  3424ف ووي
.2016/10/10

 مبودأ حسون النيوة فووي مرحلوة المفاوضوات العقديوة – د ارسووة مقارنوة  ،رسوالة ماجسوتير كليووةالقانون – جامعة بغداد مارا علمي بموجب االمر االداري...

 فك ورة النظووام العووام و اثارهووا فووي االتفاقووات العقديووة  ،رسووالة ماجسووتير كليووة االمووام الكوواظممارا علمي بموجب االمر الجامعي المرقم  274في .2017/2/15

 النظام القانوني لحائز العقار المرهون اطروحة دكتوراه كلية القانون – جامعة بغداد-

 -المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
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