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 العراق-جامعت بغذاد -كليت القانىن

 .انشًسي قبئد ْبدي دْش :سمالا -

                                                  فً انقبٌَٕ انجُبئً. دكتٕزاِان :الشهادة -

                                                .أستبذ يسبػد :العلمياللقب  -

 .سُت 16 :وزارة التعليم العالي والبحج العلميعذد سنىاث الخذمت في  -

 .1111انؼساق  -كهٍت انحقٕق -: جبيؼت انُٓسٌٍالجهت المانحت لشهادة البكالىريىس -

 .2002انؼساق -قكهٍت انحقٕ -جبيؼت انُٓسٌٍ :الماجستيرالجهت المانحت لشهادة  -

  .2015 بسٌطبٍَب -ٌٔهص -ببَكٕزـ جبيؼت  :الذكتىراهالجهت المانحت لشهادة  -

 /التعليميتالخبرة االكاديميت

 (.2002 - 2003( )اإلثببث ٔقبٌَٕانًدٍَت  انًسافؼبث قبٌَٕ) انقبٌَٕ قسى - انٍسيٕك انجبيؼت كهٍت -

 (.2002 - 2004( )انتُفٍرقبٌَٕ ) انقبٌَٕ قسى - انجبيؼت انٍسيٕك كهٍت -

 (.2005-2006( )انقبٌَٕانًدخم ندزاست ) انقبٌَٕ قسى - انجبيؼت انٍسيٕك كهٍت -

 ٔقبٌَٕانًدٍَت  انًسافؼبث قبٌَٕ) انقبٌَٕ قسى - انسٍبسٍت ٔانؼهٕو انقبٌَٕ كهٍت - دٌبنى جبيؼت -

 (.2015-2017( )2003-2002) اإلثببث

 .( 2002-2004) انتُفٍر قبٌَٕ) انقبٌَٕ قسى - انسٍبسٍت ٔانؼهٕو انقبٌَٕ كهٍت - دٌبنى جبيؼت -

 (.2015-2016( )اإلَسبٌ حقٕق قبٌَٕ) انقبٌَٕ قسى -انسٍبسٍت ٔانؼهٕو انقبٌَٕ كهٍت -دٌبنى جبيؼت -

 (.2015-2016( )اإلَجهٍصٌتانهغت ) انقبٌَٕ قسى - انسٍبسٍت ٔانؼهٕوانقبٌَٕ  كهٍت -دٌبنى جبيؼت -

 انقسةةى انصةةب  - قةةبٌَٕ انؼقٕبةةبث) انقةةبٌَٕ قسةةى - انسٍبسةةٍت ٔانؼهةةٕو انقةةبٌَٕ كهٍةةت -دٌةةبنى جبيؼةةت -

(2017 - 2011). 

 :البحىث المنشىرة -

 5انًجهد  - يجهت جبيؼت كسبالء (يقبزَتدزاست )انًٍٍٍ انحبسًت ٔدٔزْب فً االثببث انًدًَ  -

(2007). 

االصداز  -دٌبنى يجهت (يقبزَتدزاست )انتبهٍغ انقضبئً فً قبٌَٕ انًسافؼبث انًدٍَت انؼساقً  -

30. (2008) 
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 -كهٍت انتسبٍت االسبسٍت - بحث يشتسك() قتم االصٕل انفسٔع فً انشسٌؼت ٔانقبٌَٕ  -

 (2008).34االصداز 

 2انؼدد  -يجهت انؼهٕو انقبٍََٕت ٔانسٍبسٍت -يفٕٓو جسًٌت انتصٌٔس فً قبٌَٕ انًًهكت انًتحدة -

(2017). 

انًجهد  -جبيؼت انُٓسٌٍ -يجهت كهٍت انحقٕق - انؼساقانحبجت انى تجسٌى االَتقبو االببحً فً  -

 .(2011) 1انؼدد  -21

 يجهت -انفسبد نًكبفحتانًتحدة  االيى اتفبقٍت ضٕء ػهى انًدٍَت انًصبدزة َظبو فً دزاست -

 (.2011) 1 انؼدد - 43انًجهد  – بغداد جبيؼت - انقبٌَٕ كهٍت - انقبٍََٕت انؼهٕو

 Route Educational & Socialانحبجت انى تجسٌى تؼبطً انًصدزاث أثُبء انحًم )  -

Science Journal- Volume 6(5) - (May 2019)       

: أٔنٌٕت جدٌسة ببنحًبٌت  انتديٍس انًتؼًد نهًًتهكبث انثقبفٍت فً انؼساق يٍ قبم تُظٍى داػش -

  .(يُجص اندٔنٍت)بحث

 

 البحثيت االهتماماث

 ٔقةبٌَٕ - انفسةبد - انًسةسٔقت األيةٕال اسةتؼبدة - انجُبئٍةت انًصبدزة -األيٕال مٍغس -انجُبئً انقبٌَٕ

 .االحتالل

 :المؤتمراث التي شارك فيها

 .2011-4-2بسٌطبٍَب فً  -جبيؼت نٍدش -االصٕل  يصبدزةيؤتًس  -

  .2010 بسٌطبٍَب فً -كهٍت انقبٌَٕ -جبيؼت ببَكٕز -يؤتًس ْبٔزد جَٕسٌٕ نهدزاسبث انؼهٍب  -

 2012-6-26بسٌطبٍَب فً  -جبيؼت ببَكٕز -قٍٍٍ أزشت ػًم نطهبّ اندكتٕزاِ انؼس -

 .2012-4-23فً  انؼساقٍتيؤتًس ٍْئت انُصاْت  -

 .2011-3-26فً قسى انقبٌَٕ  -كهٍت انًستقبم انجبيؼت  -انًؤتًس انقبًََٕ انثبنث اندٔنً  -

 .2011-4-25فً جبيؼت يٍسبٌ  -انًؤتًس انقبًََٕ األٔل فً كهٍت انقبٌَٕ -

 

 :المساهماث

 .ػداد يشسٔع قبٌَٕ نتجسٌى االَتقبو االببحً فً بحث ػهًًإ -



 .فً انؼساق فً بحث ػهًً انًصبدزة انًدٍَتقبًََٕ نتشسٌغ قبٌَٕ  إطبزٔضغ  -

 يجيذها:اللغاث التي  -

 انهغت انؼسبٍت -1

 االَكهٍصٌت انهغت -2

 


