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 ل الدراسي:التحصي
 م1982بكالوريوس هندسة من جامعة بغداد سنة 

 م 2000جامعة بغداد سنة  -قانون بالمرتبة األولى كلية القانون سبكالوريو  -
جامعتتتتتة بغتتتتتداد عنتتتتتوان الرستتتتتالة   العقتتتتتود  –ماجستتتتتتير قتتتتتانون بالمرتبتتتتتة األولتتتتتى  -

 م 2004التجارية للطاقة الكهربائية ( سنة 
تجتتتتاري بالمرتبتتتتة األولتتتتى عنتتتتوان األطروحتتتتة   الن تتتتام  -دكتتتتتوران قتتتتانون  تتتتا  -

 م2008القانوني إلدارة محاف  األوراق المالية(سنة 
 الوظائف التي تقلدها:

 5/5/1986أول تعيين بالو يفة  -

 مدير لدائرة العقود والمناقصات في وزارة األعمار واإلسكان  -

واللغتتة االنكليزيتتة  باللغتتة العربيتتة وأستتواق المتتال تدريستتي لمتتادة القتتانون التجتتاري -
 جامعة بغداد  -لطلبة الدراسات األولية والعليا في كلية القانون

القتانون المتدني و محاضتر فتي المعهتد القضتائي فتي مواضتين القتانون ال تا   -
 القانون التجاري والشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان ومواضين تنازع القوانين.

 قضاء األعلى مجلس ال -محاضر في معهد التطوير القضائي -



 _محاضر في مركز التعليم المستمر والتأهيل التربوي في جامعة بغداد
 العضوية في النقابات واللجان والمكاتب االستشارية 

 عضو نقابة المحامين العراقيين -

  عضو نقابة المهندسين بمرتبة استشاري. -

 جامعة بغداد -عضو المكتب االستشاري في كلية القانون -

 مقرر مجلس الكلية وقسم القانون ال ا   -

 عضو في اللجنة االستشارية العلمية في غرفة تجارة بغداد -

 وزارة الشباب  -عضو الهيئة االستشارية إلنشاء مدينة البصرة الرياضية -

 عضو اللجنة التحضيرية الحتفالية الذكرى المئوية لتأسيس كلية القانون  -

   2000لسنة  134ية رقم عضو لجنة تعديل التعليمات األمتحان -

 عضو لجنة إعداد مسودة مشروع قانون الطفل -

عضتتو لجنتتة إعتتداد قتتانون صتتناديق االستتتثمار فتتي العتتراق فتتي البنتت  المركتتزي  -
 العراقي

 عضو من مة الوايبو العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في جنيف  -

ديث عضتتو لجنتتة اإلشتتراف علتتى تطبيتتق الن تتام الفصتتلي الكورستتات ولجنتتة تحتت -
 المناهج في كلية القانون

 عضو مجلس إدارة مركز التأهيل التربوي والتعليم المستمر في جامعة بغداد.  -

 النشاطات العلمية -

 باحث غير متفرغ في بيت الحكمة  -

الفترع التجتاري المديريتة  -المرحلة األولتى - بير علمي لكتاب القانون التجاري -
 وزارة التربية  -العامة للتعليم المهني

 مدرب فريق كلية القانون في المسابقة العالمية حول التحكيم التجاري في فيينا  -

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوران//  مسة رسالة وأطروحة -

 إجراء تقويم علمي لعدد من الرسائل الجامعية//عشرة رسائل -

مناقشتتتتتة عتتتتتدد متتتتتن الرستتتتتائل واالطتتتتتارير// بحتتتتتدود أطروحتتتتتتان وعشتتتتترة رستتتتتائل  -
 .ماجستير



 

 الكتب المنشورة  -

كتتتتاب العقتتتود التجاريتتتة للطاقتتتة الكهربائيتتتة  رستتتالة الماجستتتتير( طبتتتن فتتتي بغتتتداد  -
  2007سنة 

كتتتاب الن تتام القتتانوني إلدارة محف تتة األوراق الماليتتة  أطروحتتة دكتتتوران( طبتتن  -
   2008في القاهرة, دار النهضة العربية سنة 

   2009الن ام القانوني ألسواق المال في العراق سنة  -

  2010قاعدة اإلسناد طبن في بغداد  -

   2010دليل المستثمر األجنبي في العراق طبن في بغداد  -

 2010مقاالت في التجارة الدولية طبن في بغداد سنة  -

 Introduction toكتتتاب حتتول التحكتتيم التجتتاري باللغتتة االنكليزيتتة بعنتتوان  -

international commercial arbitration)    مطبتتوع فتتي بغتتداد ستتنة
2011 

كتتتتتتاب التتتتتوجيز فتتتتتي األوراق التجاريتتتتتة, محاضتتتتترات م صصتتتتتة لطلبتتتتتة المعهتتتتتد  -
 م2012القضائي, مطبوع في بغداد , سنة 

كتاب عقد الكفالتة فتي القتانون المتدني العراقتي والقتانون المقارن,محاضترات فتي  -
وع القانون المدني م صصتة لطلبتة المرحلتة األولتى فتي المعهتد القضتائي, مطبت

 م.2013في بغداد سنة 

 البحوث المنشورة -

  

المركز القانوني للوسيط في سوق المتال العراقتي بحتث منشتور فتي مجلتة علتوم  -
جامعة بغداد المجلد الرابن والعشترون العتدد األول ستنة  -كلية القانون -قانونية
2009   

التصرف القانوني المجرد في األوراق التجاريتة , بحتث منشتور فتي مجلتة علتوم  -
   2009قانونية المجلد الرابن والعشرون العدد الثاني سنة 



الموازنتتتتة بتتتتين االلتتتتتزام بحفتتتت  الستتتتر المصتتتترفي و تتتتاهرة غستتتتيل األمتتتتوال بحتتتتث  -
  2009سنة  24منشور في مجلة دراسات قانونية بيت الحكمة العدد 

ستتهم فتتي الشتتركات المستتاهمة بحتتث منشتتور فتتي مجلتتة كليتتة الحقتتوق استتترداد األ -
   2009جامعة النهرين آذار سنة 

تعليتتتتق علتتتتى قتتتترار تمييتتتتزي منشتتتتور فتتتتي مجلتتتتة علتتتتوم قانونيتتتتة المجلتتتتد ال تتتتامس  -
   2010والعشرون العدد األول سنة 

مراقب الحسابات في الشركات التجارية بحث منشتور فتي مجلتة رستالة الحقتوق  -
   2010جامعة كربالء العدد الثاني المجلد الثاني سنة  -ونفي كلية القان

 لحقتتتتوق, الجامعتتتتةا المقاصتتتتة فتتتتي العمتتتتل المصتتتترفي بحتتتتث منشتتتتور فتتتتي مجلتتتتة -
   2010( سنة 12-11المستنصرية, المجلد الثالث السنة ال امسة العدد 

االقتصتادي  الشكل القانوني للمصارف العراقية, بحث منشتور فتي مجلتة الملتف -
   2010العدد الثالث في أب سنة السنة األولى 

العراقي, االعتبار الش صي في الشركات المساهمة دراسة في قانون الشركات  -
بحث منشور في مجلة علوم قانونية , المجلد ال امس والعشرون العتدد الثتاني, 

  2010سنة 

حماية أقلية المساهمين من قرارات األغلبية في قانون  الشركات العراقتي بحتث  -
المجلتد الستادس والعشترون العتدد  كليتة القتانون -مجلة علوم قانونية منشور في
   2011األول,سنة 

 -كليتتتة الحقتتتوق مجلتتتة فتتتيمنشتتتور قاعتتتدة اإلغتتتالق وتطبيقاتهتتتا القانونيتتتة, بحتتتث  -
   2011العدد األول سنة  جامعة النهرين,

 مدى مشروعية أطفال األنابيب بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي بحث  -

 2011ي مجلة كلية القانون والسياسة جامعة القادسية العدد الثاني منشور ف
الحماية المدنية للعالمة التجارية, بحث منشور في مجلة العلوم القانونيتة العتدد  -

 م.2011الثاني سنة 

تعليتتق علتتى قتترار تمييتتزي عتتن الصتت  كورقتتة تجاريتتة, منشتتور فتتي مجلتتة العلتتوم  -
 م.2012القانونية العدد الثاني,سنة 



بحث حول االعتمادات المستتندية فتي القتانون العراقتي باللغتة االنكليزية,منشتور  -
 م.2013في مجلة العلوم القانونية العدد األول سنة 

 -بحوث مقبولة للنشر:

مفهتتتوم الحصتتتانة السياستتتية فتتتي التشتتتريعين العراقتتتي واللبنتتتاني, دراستتتة مقارنتتتة مقبتتتول - 
كليتة ادداب رقتم الكتتاب  –للنشر في هيئة تحرير مجلة آداب البصرة, جامعة البصترة 

   27/12/2010في  826

حتتق المتترأة فتتي تتتولي منصتتب القاضتتي بتتين الفقتته اإلستتالمي والقتتانون الوضتتعي  -
ة الحقتتوق جامعتتة اإلستتكندرية فتتي جمهوريتتة مصتتر بحتتث مقبتتول للنشتتر فتتي كليتت

   2/11/2010العربية في 

   -كتب الشكر: -

 كتاب شكر من رئيس جامعة بغداد عدد ثالثة.  -

 كتاب شكر من وزير العدل عدد/اثنان  -

 كتاب شكر من رئيس مجلس القضاء األعلى عدد/اثنان  -

 كتاب شكر من وزير الشباب والرياضة  -

 واإلسكان  كتاب شكر من وزير األعمار -

 جامعة كربالء عدد اثنان  –كتاب شكر من عميد كلية القانون  -

 جامعة النهرين عدد اثنان  –كتاب شكر من عميد كلية الحقوق  -

 جامعة بغداد عدد عشرة  –كتاب شكر من عميد كلية القانون  -

 كتاب شكر من رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار -

 -والدورات:المشاركة في المؤتمرات والندوات  -

المشاركة في جمين ندوات بيتت الحكمتة ومنهتا بصتفة باحتث عتن أستواق المتال  -
   .2009في العراق سنة 

إلقتتاء محاضتترات فتتي وزارة األعمتتار واإلستتكان لمتتدة شتتهر عتتن الن تتام القتتانوني  -
  2009للمناقصات والمزايدات سنة 

تعلتتتتيم إلقتتتتاء محاضتتتترات علتتتتى دورات القيتتتتادات العليتتتتا فتتتتي الدولتتتتة فتتتتي مركتتتتز ال -
   2010المستمر في جامعة بغداد سنة 



إلقتتتتاء محاضتتتترات عتتتتن طتتتترق التتتتتتدريس والتأهيتتتتل التربتتتتوي فتتتتي مركتتتتز التعلتتتتتيم  -
 المستمر جامعة بغداد .

إعداد محاضرة لمنتسبي دوائر الدولة عن المناقصات فتي كليتة القتانون جامعتة  -
 التعليم المستمر. -بغداد

المتقتتدم فتتي وزارة الصتتحة فتتي  إلقتتاء محاضتترات عتتن المستتؤولية الطبيتتة للكتتادر -
 قاعة الشهيد درب الموسوي. 

 2009جامعة النهرين سنة  –المشاركة في المؤتمر األول لكلية الحقوق  -

   2010جامعة النهرين سنة  -المشاركة في المؤتمر الثاني لكلية الحقوق -

   2009سنة  -جامعة كربالء -المشاركة في المؤتمر السادس لكلية القانون -

   2010جامعة كربالء سنة  -في المؤتمر السابن لكلية القانون المشاركة -

  2010جامعة بغداد سنة  –المشاركة في المؤتمر األول لكلية القانون  -

المشاركة بصفة محاضر فتي دورة التحكتيم التجتاري المقامتة فتي ديتوان الرئاستة  -
  2010سنة 

المشتتاركة بصتتفة محاضتتر فتتي دورة تطتتوير البرنتتامج القضتتائي وحتتل المنازعتتات  -
   2010لحساب مجلس القضاء األعلى سنة 

_المشتتتتاركة فتتتتي دورة حقتتتتوق الملكيتتتتة الفكريتتتتة متتتتن مجموعتتتتة متتتتن التدريستتتتيين فتتتتي 
 الواليات المتحدة األمريكية

نون المشتتتتاركة فتتتتي جميتتتتن النتتتتدوات والمتتتتؤتمرات التتتتتي تقيمهتتتتا كليتنتتتتا حتتتتول القتتتتا -
 التجاري ومواضين الشريعة اإلسالمية.

                                                
 

 

 

 

 

 
 


