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 رغشٚذ يحًذ لذٔس٘ انُؼًٛٙ : ـى ـــــــــاالعــ

 1166/  11/ 23 : ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔجخ انحبنخ انضٔجٛخ :

 4  ذد األٔالد  :ــػـــ

 خيغهً  :   انذٚـــــــــــبَخ

 االداس٘انمبٌَٕ :     ضــانزـخـظ

 رذسٚغٙ:        خانٕظٛف

 اعزبر يغبػذ  انذسجخ انؼهًٛخ :

 كهٛخ انمبٌَٕ / جبيؼخ ثغذاد:     ػُٕاٌ انؼًم

  tagreed_333@yahoo.com : ٙأالنكزشَٔانجشٚذ 

 

 .أٔالً : انًؤْالد انؼهًٛخ 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكبلىريىش

 

 8991/  6/  03 المبًىى بغداد

/ عٌىاى الرسبلت التٌظين المبًىًي مبًىىال بغداد الوبجستير

 لوهٌت الوحبهبة في العراق دراستهمبرًت 

88  /1 / 0330 

 تمدير جيد جدا
 الدكتىراٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للدراسبث المبًىًيت  الوعهد العبلي لبٌبًيتال

/عٌىاى اللتصبديت واالجتوبعيتاو

االطروحت هبدأ الوشروعيت وأثرٍ في 

العبم دراست الٌظبم التأديبي للوىظف 

 همبرًت

9  /83  /0380 

 تمدير جيد جدا

 

 

  

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظيفت

هركسوزارة التعلين العبلي والبحث  هدرش هسبعد  8

 العلوي

 0380لغبيت 0330

 

 

 

 الصىرة 

mailto:tagreed_333@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 : انزذسٚظ انجبيؼٙ . َٛبثب 

 الى -هي الفترة   الجبهعت )الوعهد / الكليت(  الجهت ث

 0382-0380 بغداد كليت االدارة وااللتصبد  1

 ولغاية االن  4102 بغداد القانونكلية  2

3    

 

 : انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب.ثبنثب 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لحد االى 0385 دار المبًىى اال العبمالمبًىى  0

 

– 0385 

 0385 (إدار لعولي )لضبء ا العبمالمبًىى  4

 لحد االى 0382 هيئبث الوستملت ال عبمالمبًىى ال 3

 لحد االى 0382 لبًىى الوحبهبة عبمالمبًىى ال 2

 0382 وبليت العبهتال عبمالمبًىى ال 5

 0382 االدار  المضبء عبمالمبًىى ال 6

 0331لغبيت 0335 هركسوزارة التعلين العبلي والبحث هدير شعبت الحمىق  0

 0380 هركسوزارة التعلين العبلي والبحث هير شعبت االهالن والسكي 0

 0380 هركسوزارة التعلين العبلي والبحث هدير لسن الوىارد البشريت 2

 هعبوى هدير عبم الدائرة 5

المبًىًيت  المبًىًيت واالداريت

 واالداريت

 0380 هركسوزارة التعلين العبلي والبحث

جبهعت بغداد /كليت االدارة  هدرش  6

 وااللتصبد

0380-0382 

7 

 

0

0

0

0

0

0 

 0381- 0382 / كليت المبًىى  جبهعت بغداد هدرش

 لغبيت االى 0381 / كليت المبًىى جبهعت بغداد استبذ هسبعد  1



 

 

 

 

 

 

 

 ىلحد األ 0386 التحميك االدار  / الدبلىم العبلي /الدراسبث العليبعبمالمبًىى ال 7

المبًىى العبم /الدراسبث  8

 بلعليب االلعليت

 الٌساهت وهكبفحت الفسبد/الدبلىم العبلي

 

 

0381 

 

 

 

 

 

 انزٙ شبسن فٛٓب.انؼهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد بً: ساثؼ 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

جبيؼخ ثٛشٔد  كهٛخ انحمٕق/  0339 انؼذانخ ٔانًجزًغ يؤرًش  1

 انؼشثٛخ

 حضىر

 حضىر كهٛخ انمبٌَٕ/ ثغذاد 0385 2005جًٕٓسٚخ انؼشاق دعزٕس يؤرًش 2

 يؤرًش انغاليخ انفكشٚخ 3

 انًهكٛخ انفكشٚخ ضًبَخ نهًجزًغيؤرًش

 حضىر كهٛخ انمبٌَٕ/ ثغذاد 0386

 حضىر كهٛخ انمبٌَٕ/ ثغذاد 0386 رؼضٚض انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙيؤرًش 4

 /جبيؼخ انجظشح كهٛخ انمبٌَٕ 0386 انزؼذٚالد انزششٚؼٛخ يؤرًش 5

جبيؼخ ظظظظظظظظع/

 انجظشح

 بحث

يؤرًش دٔس انؼذانخ انجُبئٛخ فٙ يكبفحخ  6

 االسْبة 

 هحبضر كهٛخ انمبٌَٕ /ثغذاد 0381

 هعمب كهٛخ انمبٌَٕ/ ثغذاد 0385 َذٔح لبػذح انزخظٛض انًبنٙ  6

 انزأدٚجٛخ َذٔح أثش انزششٚغ فٙ رحذٚذ انًخبنفخ 7

 االَظجبطٛخ 

 هحبضر انمبٌَٕ/ ثغذادكهٛخ  0386

َذٔح انزؼذٚم انخبيظ نمبٌَٕ يجهظ شٕسٖ  8

 2016انذٔنخ 

 هعمب كهٛخ انمبٌَٕ/ ثغذاد 0386

  َذٔح أثش انزطٕس االنكزشَٔٙ فٙ انحذ يٍ 9

 انشحرٍٛ انحكٕيٙ  انشٔرٍٛ  انشٔرٙ

 هحبضر كهٛخ انمبٌَٕ/ ثغذاد 0387

 هحبضر  انمبٌَٕ/ ثغذاد كهٛخ 0386 َذٔح يششٔع لبٌَٕ انًحبيبح انجذٚذ  01

 هعمب يشكض انذساعبد االعزشارٛجٛخ 0387 َذٔح االَزخبثبد انجذٚذح ٔلبٌَٕ انًحبفظبد 00

 

 

 

 

 

 

 هحبضر كهٛخ انمبٌَٕ /ثغذاد 0381 حهمخ َمبشٛخ حٕل انزؼٍٛٛ انًزأخش  04

 هعمب كهٛخ انمبٌَٕ /ثغذاد 0381 َذٔح انُغت انضشٚجخ  03

 همرر كهٛخ انمبٌَٕ /ثغذاد 0381 َذٔح اعزمالل انغهطخ انمضبئٛخ  02

 

 .انزذسٚجٛخ ٔٔسػ انؼًمغبً: انذٔساد خبي 

 

 انغُخ انجٓخ انًُظًخ انؼُٕاٌ د

/  انزطٕٚش ٔانزؼهٛى انًغزًشيشكض  /يشبسنيٕلغ انجبحث انؼهًٙدٔسح  1

 ثغذادجبيؼخ 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

يشكض انزطٕٚش ٔانزؼهٛى انًغزًش /  /يشبسنانزأْٛم انزشثٕ٘ ٔطشائك انزذسٚظدٔسح  2

 جبيؼخ ثغذاد

2016 

يشكض انزطٕٚش ٔانزؼهٛى انًغزًش /   /يشبسنٔسح فٙ انهغخ انؼشثٛخد 3

 جبيؼخ ثغذاد

2016 

حمٕق انالجئٍٛ فٙ انمبٌَٕ ٔسشخ ػًم  4

 /يشبسنانذٔنٙ

 2001 ثٛشٔد / انجبيؼخ االيشٚكٛخ 

جٕدح االداسح فٙ انزؼهٛى ٔسشخ ػًم  5

  /يشبسنانؼبنٙ

 2012 يُظًخ انَٕٛغكٕ /انذٔحخ

 ٔصاسح انًبنٛخ/ ثغذاد  /يشبسنيشاكض انزًٛض انحكٕيٙ ٔسشخ ػًم  6

 

2011 

َظبو انُبفزح انٕاحذح ٔرطجٛمّ فٙ ٔسشخ ػًم  7

 /يشبسنانؼشاق 

 2012 ثغذاد يششٔع رشاثظ / 

 2015 يُظًخ إسادح / ثغذاد   /يشبسنانجُذس ٔسشخ ػًم  8

ػًم ػٍ انٛخ احزغبة االيزٛبصاد ٔسشخ  9

 /يحبضش انٕظٛفٛخ

 2012 جبيؼخ ثغذاد/كهٛخ انمبٌَٕ

 

 

 .نًششٔػبد انجحثٛخ فٗ يجبل انزخظض: ابً عبدع 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

َظشح فٙ اخزظبص انًحكًخ انجُبئٛخ انذٔنٛخ  1

 يُشٕس .

 

 0336  انحمٕق/جبيؼخ انُٓشٍٚيجهخ 

 رٕنٙ انٕظبئف انؼبيخ ٔأثشِٔاح فٙ يجذأ انًغب 2

 فٙ حشٚخ انًٕظف فٙ انزؼجٛش ػٍ سأّٚفٙ 

 0387 يجهخ انؼهٕو انمبََٕٛخ 

انحًبٚخ االجشاثٛخ نهًبل انؼبو ٔفمب نمبٌَٕ  3

 انزضًٍٛ

 0387 يجهخ انمبٌَٕ /جبيؼخ كشكٕن

متغيرات التشريعية في االمتيازات أثر ال 4

 الوظيفية 

 4107 كلية القانون/جامعة البصرة 

 4107 كلية الحقوق /جامعة بجاية   شروط التعيين في الوظائف الدبلوماسية  5

 

 

 

 

حماية االدارة لذوي االعاقة واالحتياجات  6

 الخاصة

 4108 قيد النشر

 

 

 

 

7 

 

 

 

التزام االدارة في تداول المعلومات االمنية في 

 جهود مكافحة االرهاب

  4108 مجلة العلوم القانونية 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 كزت انشكش ، انجٕائض  ٔ شٓبداد انزمذٚش.عبثؼب : 

كزبة انشكش أٔ انجبئضح أٔ شٓبدح  د

 انزمذٚش

 انغُخ انجٓخ انًبَحخ

 2013-2003 13انؼذد   ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ كزبة شكش 1

 2013 ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ شٓبدح رمذٚشٚخ 2

 2014--2013 3سئٛظ انجبيؼخ  كزبة شكش 3

 2013 سئٛظ يؤعغخ انشٓذاء كزبة شكش 4

 2015 2ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد كزبة شكش 5

 2014 ػًٛذ كهٛخ انمبٌَٕ 2كزبة شكش / ػذد  6

 2015 ػًٛذ كهٛخ انمبٌَٕ 2كزبة شكش / ػذد  6

 2016 ػًٛذ كهٛخ انمبٌَٕ 2كزبة شكش / ػذد  2

 2016 انمبٌَٕػًٛذ كهٛخ  2كزبة شكش / ػذد  2

 2012 ػًٛذ كهٛخ انمبٌَٕ كزبة شكش        1

 2016 ػًٛذ كهٛخ انمبٌَٕ شٓبدح رمذٚشٚخ 10

 

  انهجبٌ انٕصاسٚخ ٔانجبيؼٛخ ثبيُبً : 

  سئٛظ انهجُخ انٕصاسٚخ انخبطخ ثزحذٚذ انشٔارت ٔانؼُبٍٔٚ انٕظٛفٛخ ٔيُح انزشفٛغ ٔانؼالٔح

 .2013انؼهًٙ نًٕظفٙ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث 

  2013ػضٕ انهجُخ انٕصاسٚخ  انخبطخ ثؼٕدح انكفبءاد يٍ انخبسج. 

 2013ػضٕ انهجُخ انٕصاسٚخ انخبطخ ثًُح اإلجبصاد انذساعٛخ. 

  2013ػضٕ انهجُخ انٕصاسٚخ انخبطخ ثبنزؼبلذ يغ انكفبءاد ٔانخجشاد انؼهًٛخ. 

  انٕصاسٚخ انخبطخ ثًشاجؼخ لبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ.ػضٕ انهجُخ 

 .سئبعخ ٔػضٕٚخ نجبٌ ٔصاسٚخ رحمٛمٛخ ٔرذلٛمٛخ يزؼذدح 

  2012-2014ػضٕٚخ نجُخ انًكزجخ فٙ كهٛخ انمبٌَٕ جبيؼخ ثغذاد . 



 

 

 

 

 

 

 

  ٔنحذ االٌ . 2015- 2014ػضٕٚخ انهجُخ االيزحبَٛخ نهذساعبد انؼهٛب فٙ فشع انمبٌَٕ انؼبو 

 ٔنحذ االٌ . 2014غذاد يُز ػضٕٚخ انهجبٌ االيزحبَٛخ نهذساعخ االٔنٛخ فٙ كهٛخ انمبٌَٕ جبيؼخ ث 

 ٔنحذ األٌ 2016-2016 غذاد نهؼبو ػضٕ اسرجبط يزحف جبيؼخ ث . 

  2016-2016ػضٕ نجُخ انزشلٛى انٕطُٙ نكهٛخ انمبٌَٕ جبيؼخ ثغذاد نهؼبو . 

  ِانًبجغزٛش( –ػضٕ نجُخ االيزحبٌ انزُبفغٙ نهًزمذيٍٛ نهذساعبد انؼهٛب)انذكزٕسا 

 انذثهٕو انؼبنٙ( .-انًبجغزٛش–اعبد انؼهٛب )انذكزٕساِ ػضٕ نجبٌ إاليزحبٌ انشفٕ٘ نهذس 

  .ػضٕ نجبٌ يُبلشخ سعبئم  انذثهٕو انؼبنٙ ٔانًبجغزٛش 

  ، ٘ػضٕ نجبٌ يُبلشخ عًُبس طهجخ انذساعبد انؼهٛب ٔاالٔنٛخ فٙ أخزظبص انمبٌَٕ االداس

 انمبٌَٕ انذعزٕس٘ ، انمبٌَٕ انًبنٙ .

  ًٙنشعبئم انًبجغزٛش ٔاطبسٚح  انذكزٕساِ فٙ كهٛخ انمبٌَٕ ػضٕ نجبٌ االعزالل ٔااللزجبط انؼه

 /جبيؼخ ثغذاد.

  ٌَٕانًشبسكخ فٙ رذلٛك ٔيشاجؼخ انؼذٚذ يٍ يشبسٚغ انمٕاٍَٛ ٔانزؼهًٛبد ) يششٔع لب

انًحبيبح، لبٌَٕ انخذيخ انجبيؼٛخ ، لبٌَٕ َمبثخ االكبدًٍٚٛ انؼشالٍٛٛ  ، لبٌَٕ انجبيؼبد 

 ٔانكهٛبد االْهٛخ ( .

 

 ـبد .انهغـ 

 و.انهغخ األ :  انؼشثٛخ 

  جٛذ. االَجهٛضٚخ  : 

 

 


