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 السيرة الذاتيــة
========= 

 
                        البيجاالسم : د. حسين عبد اهلل عبد الرضا فارس 

 8/01/0791بغداد / كرخ / المنصور / العراق/ محل وتاريخ الوالدة : 
  117109710011000 -:بغداد رقم الهاتف-العنوان : العراق

  husseinchallabi@yahoo.com البريد االلكتروني:
 8/00/0100اعتبارا من  في القانون المدني استاذ مساعداللقب العلمي : 

               0الحالة االجتماعية : متزوج      عدد االطفال : 
 -التحصيل العلمي :

 ./ كلية الحقوق / جامعة النهرين 0778بكلوريوس قانون عام  -
 / كلية الحقوق / جامعة النهرين  0110ستير قانون خاص / عام ماج -
 دراسة مقارنة .  –عنوان رسالة الماجستير / النظام العام العقدي  -
 / كلية القانون / جامعة بغداد  0111عام  /دكتوراه فلسفة في القانون الخاص -
لمسوولولية عنووان اطروحووة الوودكتوراه / الضورر النااووخ عوون اسووتخدام الحاسووب فووي نطوواق ا -

  .دراسة مقارنة –التقصيرية 
 

 -الخبرات المهنية السابقة : 
 0110لغاية عام  0778عضو نقابة المحاميين ) سابقًا ( للفترة من  -
 عضو هيئة تدريسية في كلية القانون / جامعة أهل البيت )ع( )سابقًا (  -
 عضو اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم ) اليونسكو( سابقا. -

 
 -المسؤوليات اإلدارية :

بموجوب االمور  مدير قسم التحقيق / مكتب المفوت  العوام فوي وزارة التعلويم العوالي -
 .02/2/0117لغاية  01/0/0111في  931االداري المرقم 

موووودير عووووام دائوووورة البعثووووات و العالقووووات الثقافيووووة فووووي وزارة التعلوووويم العووووالي بموجووووب االموووور  -
لغايوووووووووة  02/2/0117للفتووووووووورة مووووووووون  01/2/0117فوووووووووي  180/ 0الووووووووووزاري المووووووووورقم م و

01/0/0100. 
جامعوة بغوداد بموجوب االمور االداري المورقم  -مقرر قسم القانون الخاص في كلية القانون -

 .7/9/0100في  001
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جامعوة بغوداد بموجوب االمور  –معاون العميد للالون االدارية و الماليوة فوي كليوة القوانون  -
 . 0100\0\3في  022\د\9\1الجامعي المرقم 

لغايوووووة  01/2/0100جامعوووووة بغوووووداد للفتووووورة مووووون  –تكليوووووف بمهوووووام عموووووادة كليوووووة القوووووانون  -
 .8/2/0100في  300/د/1/9بموجب االمر الجامعي  8/1/0100

لغايووووووة  0/3/0102جامعوووووة بغوووووداد للفتووووورة مووووون  –تكليوووووف بمهوووووام عموووووادة كليوووووة القووووووانون  -
 .08/0/0102في  081/د/ 1/9بموجب االمر الجامعي المرقم  1/3/0102

فووووي  0801أ/ 0عي الموووورقم بموجووووب االموووور الجووووامجامعووووة بغووووداد  –عميوووود كليووووة القووووانون  -
 .3/1/0102لغاية  30/3/0102، للفترة من 31/3/0102
 

 -مكان العمل الحالي:
 جامعة بغداد. –كلية القانون  -قسم القانون الخاص عضو هيئة تدريسية في -
 جامعة بغداد. –القانون معاون العميد للالون االدارية و المالية في كلية  -

 
 -والدورات التأهيلية والتدريبية : و الندوات المؤتمرات العلمية

  0777 – 0778الملتمر العلمي للبحوث في كلية الحقوق / جامعة النهرين للعام  -
المقامووووة فووووي كليووووة الطووووب / جامعووووة النهوووورين للفتوووورة موووون  –دورة الكفوووواية فووووي الحاسووووبات  -

 . 00/7/0110ولغاية  00/8/0110
الوودورة التيهيليوووة التربويوووة الرابعوووة والثمووانين التوووي نظمتهوووا وحووودة طرائووق التووودريس فوووي كليوووة  -

 . 00/00/0113ولغاية  1/00/0113التربية / الجامعة المستنصرية للفترة من 
ولغايووة  0110\00\8دورة تطوووير مهووارة وكفوواية المحققووين المقامووة فووي القوواهرة للفتوورة موون  -

 يمية السادات للعلوم اإلدارية و االمنية .برعاية أكاد0110\00\00
دورة التحقيووق وطوورق التحووري فووي قضووايا الفسوواد اإلداري و المووالي المقامووة فووي اسووطنبول  -

 برعاية المنظمة العربية للتنمية االدارية.00/00/0119لغاية  2/00/0119للفترة من 
و لغايوووة 01/0/0118دورة رفوووع وعوووي مكتوووب المفوووت  العوووام االساسوووية /بغوووداد للفتووورة مووون  -

00/0/0118. 
دورة التحقيووووق االداري للمفتاووووين العموووووميين العووووراقيين المقامووووة فووووي القوووواهرة برعايووووة هيئووووة  -

 .08/01/0118لغاية  00/01/0118الرقابة االدارية المصرية للفترة من 
 جامعووووة بغووووداد بتوووواريخ -نوووودوة اهميووووة و مضوووومون الجووووودة االكاديميووووة فووووي كليووووة القووووانون -

09/00/0100. 
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جامعوووووة بغوووووداد بتووووواريخ  –فوووووي كليوووووة القوووووانون  وة حوووووول )جريموووووة المضوووووايقة الجنسوووووية(نووووود -
08/00/0100. 

دورة كفوواية الحاسوووب للترقيووات العلميووة الخاصووة باسوواتذة جامعووة بغووداد المقامووة فووي مركووز  -
 .01/0/0100و لغاية  00/0/0100الحاسبة/ جامعة بغداد للفترة من 

مركوز التطووير و  –التوي عقودت فوي جامعوة بغوداد للتدريسيين  010دورة التاهيل التربوي  -
 .01/0/0100الى  01/0/0100التعليم المستمر للمدة من 

مركووز التطووووير و  –للتدريسوويين التووي عقووودت فووي جامعووة بغووداد  031دورة اللغووة العربيووة  -
 .01/0/0100الى  01/0/0100التعليم المستمر للمدة من 

جامعووة بغووداد  –اج الوووطني فووي كليووة القووانون نوودوة اثوور ضووريبة اعووادة االعمووار علووى االنتوو -
 ماارك. 1/3/0100بتاريخ 

جامعوووووة بغوووووداد بتووووواريخ  –كليوووووة القوووووانون  قنووووودوة واقوووووع و مسوووووتقبل االسوووووتثمار فوووووي العووووورا -
 ماارك. 03/3/0100

جامعوووووة بغوووووداد  –نووووودوة حوووووول الوفووووواي االلكترونوووووي كوسووووويلة لتنفيوووووذ االلتوووووزام كليوووووة القوووووانون  -
 محاضر. 02/3/0100

 ماارك. 08/3/0100جامعة بغداد بتاريخ  –ة السجون في كلية القانون ندوة عدال -
 معقب. 07/3/0100ندوة نحو نظام قانوني موحد لعقود الخدمات العامة في العراق  -
موولتمر الحمايووة الدوليووة لمنووع انتاووار موورة نقووص المناعووة االيوودز برعايووة رئوويس جامعووة  -

 ماارك. 8/7/0100بغداد و المنعقد في مقر كلية القانون بتاريخ 
 2/0/0100نوودوة قمووع انتهاكووات القووانون الوودولي فووي كليووة القووانون جامعووة بغووداد بتوواريخ  -

 ماارك.
جامعوة بغوداد بتواريخ  –ندوة العيادة القانونية و اثرها في خدمة المجتموع فوي كليوة القوانون  -

 .ماارك 00/0/0100
الكوورة االرضووية يحميهووا  نوودوة الحمايووة الدوليووة لوقووف ظوواهرة التغيوور المنوواخي ) تحووت اووعار -

 08/0/0100جامعووة بغووداد بتوواريخ  –كليووة القووانون  القووانون الوودولي موون قسوووة الطبيعووة (
 ماارك.

جامعووووة بغووووداد بتوووواريخ  –نوووودوة االطووووار القووووانوني للحكومووووة االلكترونيووووة فووووي كليووووة القووووانون  -
 ماارك. 02/0/0100

 ماارك. 01/0/0100بتاريخ  ندوة الحماية المدنية للبيئة في كلية القانون جامعة بغداد -
جامعوة بغوداد  –ندوة النقود االلكترونية كوسويلة لودفع الوثمن فوي عقود البيوع ، كليوة القوانون  -

 محاضر. 00/3/0103بتاريخ 
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 –نودوة بعنووان فكوورة الخصوومة فوي رسووالة الحقووق لالموام زيوون العابودين )ع( كليوة القووانون  -
 رئيس جلسة. 09/0/0103جامعة بغداد بتاريخ 

 . 1/3/0103جامعة بغداد بتاريخ  –ة بعنوان االعتماد االكاديمي كلية القانون ندو  -
بغوووداد بتووواريخ جامعوووة  –نووودوة بعنووووان الحمايوووة القانونيوووة للخدموووة الجامعيوووة كليوووة القوووانون  -

 ماارك. 01/3/0103
نووودوة بعنووووان الحمايوووة الدوليوووة للممتلكوووات الثقافيوووة اثنووواي النزاعوووات المسووولحة قسوووم القوووانون  -

 ماارك. 03/3/0100بتاريخ جامعة بغداد  –لي / كلية القانون الدو 
موولتمر تلفزيوووني باللغووة االنكليزيووة بخصوووص منظمووة التجووارة الدوليووة مووع جامعووة صووال   -

 معقب. 09/3/0100الدين بتاريخ 
جامعووة بغووداد لجنووة حقوووق االنسووان  -نوودوة بعنوووان حووق االنسووان فووي الحيوواة كليووة القووانون -

 ارك.ما 31/3/0100بتاريخ 
نوودوة بخصوووص منتسووبي المتابعووة فووي الكليووة القوواي محاضوورة بعنوووان ) حقوووق و واجبووات  -

 الموظف العام ( محاضر.
جامعوووة بغوووداد بتووواريخ  -نووودوة بعنووووان حوووق االنتخووواب لجنوووة حقووووق االنسوووان كليوووة القوووانون -

 ماارك. 3/0/0100
قسوم القوانون افحتو  ندوة بعنوان الجهود الدوليوة و االقليميوة فوي منوع االرهواب الودولي و مك -

 ماارك . 00/0/0100جامعة بغداد بتاريخ  –الدولي كلية القانون 
قسوم القوانون الودولي  –ندوة بعنوان جرائم الكراهية و حقوق االنسوان لجنوة حقووق االنسوان  -

 ماارك. 01/0/0100بتاريخ 
بوووين النظريوووة و التطبيوووق فوووي قسوووم  0112مووولتمر بعنووووان دسوووتور جمهوريوووة العوووراق لسووونة  -

 ماارك. 3/2/0103كلية القانون بتاريخ  -لقانون العاما
كليوووة القوووانون بتووواريخ  –نووودوة حوووول الصوووياعة التاوووريعية فوووي العوووراق قسوووم القوووانون العوووام  -

 ماارك.  8/2/0100
االتحاد االوربي / اربيل  –الدراسات العليا القانونية في العراق  موتمر دولي حول مستقبل -

 .8/0102/ 00 – 03للفترة من 
جامعوووة بغوووداد بتووواريخ  -الاوووركات ( كليوووة القوووانوندوة بعنووووان ) ضووورورات تعوووديل قوووانون نووو -

 ، معقب. 00/0/0101
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 -الوثائق والشهادات اللغوية :
وثيقة النجا  في امتحان الكفاية للغات االجنبيوة الحيوة وذلوك للماواركة فوي امتحوان اللغوة  -

 . 03/9/0110صرية بتاريخ االنكليزية الذي جرى في كلية االداب / الجامعة المستن
وثيقووة النجووا  فووي امتحووان الكفوواية باللغووة العربيووة وذلووك للنجووا  فووي امتحووان اللغووة العربيووة  -

 . 00/1/0110الذي جرى في كلية االداب / الجامعة المستنصرية بتاريخ 
باكموووال سوووتة  بغوووداد –تيييووود دراسوووة اللغوووة الفرنسوووية صوووادر مووون المركوووز الثقوووافي الفرنسوووي  -

ية بواقوووووع اربعوووووين سووووواعة للفصووووول الواحووووود بموجوووووب كتووووواب المركوووووز المووووورقم فصوووووول دراسووووو
05\CCCL  0111\2\00في. 

 -: و القدم عدد التشكرات و المكافأت
وزارة العووودل بموجوووب الكتووواب المووورقم  –من قبووول مووودير عوووام المعهووود القضوووائي اوووكر وتقووودير  -

 .08/0/0110في  0/10ك/
وزارة العودل بموجوب الكتواب المورقم  –اكر و تقودير مون قبول مودير عوام المعهود القضوائي  -

 .08/0/0111في  0/002ت/
بموجوب الكتواب المورقم  اكر وتقودير صوادر مون قبول وزيور التعلويم العوالي والبحوث العلموي -

 .8/2/0112في  1273
 .0/1/0111في  00003الوزاري المرقم  األمرمنح قدم لمدة سنة واحدة بموجب  -
ي و البحوووث العلموووي بموجوووب الكتووواب اوووكر و تقووودير مووون قبووول وزيووور التعلووويم العوووال -

 .00/0/0117في  909المرقم 
 .00/0/0117في 3213رقم  اإلداري األمرمنح قدم لمدة اهر واحد بموجب  -
اكر وتقودير صوادر مون قبول وزيور التعلويم العوالي والبحوث العلموي بموجوب الكتواب المورقم  -

 .00/8/0117في  01991
فووووووووي  00301ي رقووووووووم موووووووونح قوووووووودم لموووووووودة اووووووووهر واحوووووووود بموجووووووووب األموووووووور اإلدار  -

02/8/0117. 
اكر و تقدير مجلوس النوواب/ رئويس لجنوة العالقوات الخارجيوة للتفواني فوي العمول  -

 .03/00/0117في  000بموجب الكتاب المرقم 
اكر وتقدير صادر من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتواب المورقم م  -

 . و استالم درع الوزارة 07/0/0101في  0/002و
 .9/0/0101في 3371منح قدم لمدة اهر واحد بموجب األمر اإلداري رقم  -
اكر وتقدير صادر من قبل وزير التعليم العالي والبحوث العلموي بموجوب الكتواب  -

 .00/00/0101في  0/0931المرقم م و
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م  الكتووووواب   اوووووكر وتقووووودير صوووووادر مووووون قبووووول رئووووويس ملسسوووووة الاوووووهداي بموجوووووب -
 .00/01/0101في  0872ر/

بموجوووب الكتووواب م خ  ر صوووادر مووون قبووول وزيووور االعموووار و االسوووكاناوووكر وتقووودي -
 .2/01/0101في  901/

اووكر و تقوودير موون المستاووار الثقووافي فووي الوودائرة الثقافيووة صوونعاي للتعوواون المثموور  -
فوووي  8/013موووع اجووورايات و عمووول الووودائرة بموجوووب الكتووواب المووورقم ث صووونعاي /

08/0/0100. 
 للجهود المبذولة في خدمة الوزارة.الوزير منح درع وزارة التعليم العالي من قبل  -
جامعة بغداد بموجوب الكتواب  –اكر و تقدير صادر من قبل عميد كلية القانون  -

 .01/0/0100في  0003المرقم 
جامعة بغداد تثمينوا للجهوود المبذولوة  –اكر و تقدير من قبل عميد كلية القانون  -

موحد لعقود الخدمات العامة  نحو نظام قانونيو ) في اقامة ندوة علمية موسومة ب
 .2/0/0100في  0181بموجب الكتاب المرقم ( في العراق 

و ذلك للكفاية العلمية و  جامعة بغداد -اكر و تقدير من قبل عميد كلية القانون -
المحاضووورات المتميوووزة التوووي توووم القائهوووا فوووي دورة النظوووام القوووانوني لمكافحوووة الفسووواد 

و لغايووووووة  07/0/0100الكليووووووة للموووووودة موووووون التووووووي اقامتهووووووا االداري فووووووي العووووووراق 
 .00/0/0100في  0110بموجب الكتاب رقم  1/3/0100

جامعوة بغوداد و ذلوك للمسواهمة فوي  –اكر و تقدير مون قبول عميود كليوة القوانون  -
فووووي  0702حفوووول تكووووريم التدريسووووين و الطلبووووة االوائوووول بموجووووب الكتوووواب الموووورقم 

00/0/0100. 
جامعوة بغوداد للحضوور و المسواهمة  –انون اكر و تقدير من قبل عميد كليوة القو -

بموجوب الكتواب  0100-0100في احتفالية تخورج طلبوة الجامعوة المركزيوة لعوام 
 .0/00/0100في  2300

جامعة كربالي تثمينا للجهود المتميزة  –اكر و تقدير من قبل عميد كلية القانون  -
فوووووي  137فوووووي مناقاوووووة رسوووووالة طلبوووووة الدرسوووووات العليوووووا بموجوووووب الكتووووواب المووووورقم 

09/01/0103. 
فوووووي  0880اوووووكر و تقووووودير مووووون عميووووود كليوووووة القوووووانون بموجوووووب الكتووووواب المووووورقم  -

00/7/0103. 
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اوووكر وتقووودير مووون وزيووور التعلووويم التعلووويم العوووالي بموجوووب االمووور الجوووامعي المووورقم  -
 019، و منح القودم بموجوب االمور االداري المورقم 01/00/0103في  38319

 .7/0/0100في 
فوووي  207ميووود كليوووة القوووانون بموجوووب الكتووواب المووورقم كتوواب اوووكر و تقووودير مووون ع -

00/0/0100. 
فوووووي 0812كتووووواب اوووووكر و تقووووودير مووووون عميووووود الكليوووووة بموجوووووب الكتووووواب المووووورقم  -

01/0/0100. 
كتووواب اوووكر و تقووودير مووون رئووويس جامعوووة بغوووداد بموجوووب االمووور الجوووامعي المووورقم  -

 .03/3/0100في  9913
بموووجي الكتوواب الموورقم م  اووكر وتقوودير موون وزيوور التعلوويم العووالي و البحووث العلمووي -

 .0100في  081وهو/
اووكر وتقوودير مووون عميوود الكليووة لمتابعوووة االعمووال االداريووة بكووول اخووالص و تفوووان  -

فوووووووي  0221ودقوووووووة و الاوووووووعور العوووووووالي بالمسووووووولولية بموجوووووووب الكتووووووواب المووووووورقم 
01/3/0100 . 

 .07/1/0100في  3101اكر وتقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم  -
 0718\7\0الووذكرى السوونوية ليوووم تاسوويس الكليووة بتوواريخ يووة بمناسووبة اووهادة تقدير  -

 .0100\00\9بتاريخ  تقديرا للجهود العلمية خدمة للتعليم العالي في العراق
 0718\7\0اووهادة تقديريووة بمناسووبة الووذكرى السوونوية ليوووم تاسوويس الكليووة بتوواريخ  -

 .0103\00\9لنيل درجة استاذ مساعد في القانون المدني بتاريخ 
 0718\7\0اووهادة تقديريووة بمناسووبة الووذكرى السوونوية ليوووم تاسوويس الكليووة بتوواريخ  -

 .0100\00\9تقديرا للجهود العلمية خدمة للتعليم العالي في العراق بتاريخ 
 .03/7/0100في  0000اكر و تقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم  -
فووووووي  0012م ب  اووووووكر و تقوووووودير موووووون عميوووووود الكليووووووة بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم -

31/3/0102. 
 02/1/0102فوي  0208اكر و تقدير من عميد الكلية بموجب الكتواب المورقم  -

تقوووديرا للجهوووود المتميوووزة و التعووواون و الحووورص خوووالل فتووورة توووولي منصوووب عموووادة 
 الكلية.

 020اكر وتقدير من عميد كلية القانون جامعة كربالي بموجب الكتواب المورقم   -
د المتميزة في مناقاة رسالة الماجستر الموسومة ب وذلك للجهو  7/8/0102في 

 دراسة مقارنة. –المسلولية المدنية لمصممي برامج الحاسوب 
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العراقيوووة بموجوووب الكتووواب المووورقم اوووكر وتقووودير مووون عميووود كليوووة القوووانون الجامعوووة  -
، للجهوووووود القيموووووة للماووووواركة فوووووي امتحوووووان طلبوووووة  00/0/0101فوووووي  078ق/م/

 ة المذكورة.الدراسات العليا في الكلي
جامعوووة بغوووداد للجهوووود المتميوووزة فوووي  –اوووكر و تقووودير مووون عموووادة كليوووة القوووانون  -

الماوواركة فووي الموولتمر العلمووي التخصصووي لبحوووث طلبووة الدراسووات العليووا المقووام 
تحووووووت عنوووووووان ) دور الدراسووووووات العليووووووا فووووووي خدمووووووة المجتمووووووع المنعقوووووود بتوووووواريخ 

 .08/0/0101في  0281( بموجب الكتاب المرقم  01/0/0101
الجامعووة العراقيووة للجهووود المبذولووة فووي  –اووكر و تقوودير موون عمووادة كليووة القووانون  -

قسوم القوانون الخواص بموجوب  -اجراي االمتحانات الافوية لطلبوة الدراسوات العليوا
 .00/1/0101في  790الكتابالمرقم ق/م/

جامعووة بغووداد لالخووالص و التفوواني فووي  –اووكر وتقوودير موون عمووادة كليووة القووانون  -
اووراف علووى سووير االمتحانووات و اعووالن النتووائج فووي الكليووة ، بموجووب الكتوواب اال

 .08/00/0101في  3773المرقم م ب 
الجامعووة العراقيووة للجهووود المبذولووة فووي  –اووكر و تقوودير موون عمووادة كليووة القووانون  -

قسوم القوانون الخواص بموجوب  -اجراي االمتحانات الافوية لطلبوة الدراسوات العليوا
 .09/01/0101في  021م/المرقم ق/ الكتاب

اووكر و تقوودير موون مكتووب رئوويس الوووزراي لحصووول الجامعووة علووى مراتووب متقدمووة  -
بموجووب  0101لعووام  QSجامعووة عربيووة علووى وفووق تصوونيف  21ضوومن افضوول 

 .08/8/0101في  17/01010الكتاب المرقم م ر و 
-  

 -اللجان الوزارية:
جان المناضرة عضو فريق العمل الوزاري المكلف باالاراف على اعمال الل -

لماروع سوية من اجل العراق و تفعيل النااطات التنفيذية للماروع بموجب 
 .09/2/0101في  00830االمر الوزاري المرقم 

عضو اللجنة الوزارية المكلفة بتقديم استراتيجية و اليات واضحة و متقدمة  -
لبرنامج البعثات البحثية ووضع ضوابط لها بموجب االمر الوزاري المرقم 

  2/9/0101في  07121
رئيس اللجنة الوزارية الماكلة للنظر بمااكل الطلبة العراقيين في بيروت بموجب  -

 .01/2/0101في  00810االمر الوزاري المرقم 
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عضو اللجنة الوزارية التي تتولى متابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين  -
( بموجب االمر DAADااللماني ) وزارة التعليم العالي و هيئة التبادل االكاديمي

 .08/3/0101في  9230الوزاري المرقم 
عضو اللجنة الوزارية التي تتولى دراسة و متابعة تنفيذ عقد اركة ايسكورت  -

في  931التركية و اعطاي الرآي النهائي في  بموجب االمر الوزاري المرقم 
01/0/0101. 

لبحث العالي و اللجنة العليا  عضو لجنة التنسيق بين وزارة التعليم العالي و ا -
الخاصة بمكتب رئيس الوزراي لتطوير التعليم لتسهيل تنفيذ برنامج البعثات 

في  08/2802ذي العدد م ت/ 380بموجب االمر الديواني المرقم 
00/8/0101. 

عضو اللجنة الوزارية التي تتولى دراسة برنامج دراستي الماجستير و الدكتوراه  -
العراقيين من قبل المعهد الزراعي )معهد باري( و الذي يعنى التي ستمنح للطلبة 

بالمااريع الزراعية و التطبيقية و المختبرية في دول البحر االبية المتوسط في 
 .01/2/0101في  03709مدينة باري االيطالية بموجب االمر الوزاري المرقم 

في  080و ع/رئيس اللجنة الوزارية الماكلة بموجب االمر الوزاري المرقم م  -
العداد دراسة عن واقع حال دائرة البعثات و اعادة هكليتها بما  01/2/0117

 يضمن انسيابية العمل و االرتقاي بمستوى االداي.
جامعة بغداد  –عضو اللجنة الوزارية المكلفة باجراي زيارة ميدانية لكلية االداب  -

موجب االمر منها الكلية بللوقوف عن كثب على اهم المااكل التي تعاني 
 .1/2/0117في  290الوزاري المرقم م و ع/

عضو اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بالحوافز التي تصرف الى مكتب المفت   -
 .03/0/0117في  831العام بموجب االمر الوزاري المرقم 

 عضو لجنة التعيين في مكتب المفت  العام. -
رئيس الوزراي باان استقطاب  عضو اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ توجيهات دولة -

الكفايات العلمية العراقية و تسهيل عودتهم و االسراع في انجاز كافة 
 .01/0/0117في  3727المعامالت المتعلقة بهم بموجب االمر الوزاري 

ممثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في اللجنة الماكلة بموجب االمر  -
بموجب  في القضايا المحالة لهيئة النزاهةالخاصة بالنظر  011الديواني رقم 

 .01/00/0118في  08190كتاب الوزارة المرقم 
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رئيس الفريق المكلف باجراي زيارة تفتياية و تدقيقية الى جامعة بابل بموجب  -
 .01/00/0119في  0780االمر االداري المرقم 

فظة رئيس اللجنة الماكلة للنظر بتيسيس الكلية االسالمية الجامعة في محا -
 .02/7/0119في  03927النجف االارف بموجب االمر الوزاري المرقم 

رئيس اللجنة المكلفة باجراي زيارة تفتياية الى جامعة كربالي بموجب االمر  -
 .08/8/0119في  0001االداري المرقم 

عضو اللجنة الوزارية الماكلة للنظر بمنح الطلبة المقبولين اجازة بدون راتب  -
تي خدمة وظيفية فعلية بعد اخر اهادة بموجب االمر الوزاري ممن لم يكملوا سن

 .01/2/0119في  00980
رئيس اللجنة الماكلة لتفقد سير االمتحانات النهائية للدور االول للعام الدراسي  -

لكليات و مراكز جامعة جامعة بغداد بموجب االمر االداري  0119-0118
 .2/1/0118في  0287

ل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام عضو اللجنة الماكلة لتسهي -
 .0/1/0118في  0233بموجب االمر االداري المرقم  0118( لسنة 00رقم )

عضو اللجنة الوزارية المكلفة بزيارة الدائرة الثقافية عمان و اعداد تقرير اامل  -
في   3090بموجب االمر الوزاري ص ب /  / عمانعن الدائرة الثقافية

02/0/0119. 
في  0203عضو اللجنة الوزارية الماكلة بموجب االمر الوزاري المرقم  -

للنظر في موضوع استحداث دراسة الماجستير في القانون  01/9/0100
 الجامعة العراقية. –الخاص في كلية القانون و العلوم السياسية 

 
 -اللجان العلمية:

/  جامعة بغداد –اهج العلمية في كلية القانون عضو لجنة تحديث و تطوير المن -
 .01/2/0100في 11لجنة االحوال الاخصية بموجب االمر االداري المرقم 

بموجب  في كلية القانون جامة بغداد عضو لجنة مناقاة بحوث التخرج للطلبة -
 .00/0/0100في  29االمر االداري المرقم 

جامعة بغداد  –كلية القانون  فيتكليف بتدريس مادة المدخل لدراسة القانون  -
 .08/0/0100في  30بموجب االمر االداري المرقم 

 االمتحانية التدقيقية للمرحلة الرابعة. لجنةالعضو  -
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جامعة بغداد الماكلة بموجب  –في كلية القانون  عضو لجنة االاراف التربوي -
 .0/00/0100في  0381 االمر االداري المرقم

بموجب االمر  جامعة بغداد –في كلية القانون  – لثةعضو اللجنة االمتحانية الثا -
التي تتولى مهمة االاراف على سير االمتحانات  7/0/0100في  902االداري 

 و اعالن النتائج االمتحانية.
الماكلة  جامعة بغداد –في كلية القانون  عضو وحدة التوجي  و االرااد التربوي -

 .00/0/0100في  003بموجب االمر االداري المرقم 
جامعة بغداد بموجب االمر  –عضو لجنة متابعة الخريجين في كلية القانون  -

 .7/0/0100في  930االداري المرقم 
التي      03/2/0100في 80رئيس اللجنة الماكلة بموجب االمر االداري  -

 .تتولى اعداد دليل قسم القانون الخاص
 23المرقم  االداريرئيس لجنة االستالل في قسم القانون الخاص بموجب االمر  -

  .9/3/0100في 
عضو لجنة االستالل لتدقيق البحوث المقدمة للترقية الماكلة بموجب االمر  -

 .09/1/0100في  001االداري المرقم 
جامعة بغداد بموجب االمر  -عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية القانون  -

 .08/01/0100في  2030االداري المرقم 
س  388لثانية بموجب االمر االداري المرقم م ع / عضو اللجنة االمتحانية ا -

 .00/2/0103في 
في  0039عضو لجنة االرااد التربوي بموجب االمر االداري المرقم  -

00/7/0100. 
عضو اللجنة المكلفة الجراي االمتحان الافوي لطلبة الماجستير في قسم القانون  -

في  033مرقم بموجب االمر االداري ال 0103-0100الخاص للعام الدراسي 
01/2 /0103 . 

عضو اللجنة المكلفة بالمراقبة على سير االمتحان الاامل لطلبة الدكتوراه في  -
 .00/01/0100في  2010بموجب االمر االداري المرقم  00/0100/ 0-9

اللجنة المكلفة للقيام باالاراف على االمتحانات المركزية و امتحان عضو  -
) جامعة االمام الصادق ، التراث ، المنصور (  الكفاية العلمية للكليات االهلية
 .8/1/0103في  0777بموجب االمر االداري المرقم 
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عضو اللجنة المكلفة بوضع االسئلة الخاصة باالمتحان المركزي و الكفاية  -
س في  018العلمية لطلبة الكليات االهلية بموجب االمر االداري المرقم م ع /

00/2 /0103. 
ة باجراي االمتحان الافوي لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي عضو اللجنة المكلف -

 .01/2/0103في  030بموجب االمر االداري المرقم في  0103 -0100
 0100عضو اللجنة المكلفة باختيار افضل بحث تخرج و رسالة ماجستير لعام  -

 .01/0/0103في  0017بموجب االمر االداري 
ذين سيااركون في المسابقات الدولية عضو اللجنة المكلفة باختيار الطلبة ال -

 . 0103/ 31/7في  2107باللغة االنكليزية بموجب االمر االداري 
عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية القانون بموجب االمر االداري المرقم  -

 .00/7/0103في  0901
عضو لجنة النظر في مفردات الكتاب المنهجي اصول الفق  بموجب االمر  -

 .07/00/0103في  311قم االداري المر 
عضو لجنة النظر في مفردات كتاب العقود المسماة بموجب االمر االداري  -

 .07/00/0103في  312المرقم 
عضو لجنة النظر في مفردات كتاب تاريخ القانون بموجب االمر االداري المرقم  -

 .07/00/0103في  319
في  2970م عضو اللجنة العلمية المركزية بموجب االمر االداري المرق -

02/00/0103. 
بموجب  0103عضو لجنة اختيار افضل انتاج علمي و افضل استاذ لعام  -

 .0/0/0100في  931االمر االداري المرقم 
س 008عضو اللجنة العلمية االمتحانية المركزية بموجب االمر االداري المرقم  -

 .09/3/0100في 
قانون جامعة بغداد بموجب عضو اللجنة االمتحانية الرئيسية المركزية في كلية ال -

 .0/00/0100س في  901االمر االداري المرقم م ع /
أ في 331عضو اللجنة العلمية في قسم القانون الخاص بموجب االمر االداري  -

09/9/0100. 
مين لالجازات الدراسية داخل عضو اللجنة الماكلة للنظر في ترايحات المتقد -

  .02/0/0102في  313العراق بموجب االمر االداري المرقم   ع 
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نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في كلية القانون جامعة بغداد  -
 .01/2/0100في  0383بموجب االمر االداري المرقم 

رئيس لجنة الجرد العليا و االاراف على لجان الجرد الفرعية في كلية القانون  -
 .01/00/0100في  0870جامعة بغداد بموجب االمر االداري المرقم 

في كلية القانون  0102-0100عضو اللجنة االمتحانية المركزية للعام الدراسي  -
 .0/00/0100س في  901جامعة بغداد بموجب االمر االداري المرقم 

عضو لجنة ترايح الموظفين المتميزين في كلية القانون جامعة بغداد بموجب  -
 .08/0/0102في  291االمر االداري المرقم 

ة العلمية في قسم القانون الخاص بموجب االمر االداري المرقم عضو اللجن -
 .09/9/0100في أ 331

عضو اللجنة االمتحانية الجراي االمتحان الافوي لطلبة الدكتوراه و الماجستير  -
بموجب االمر االداري  0102 -0100في قسم القانون الخاص للعام الدراسي 

 .08/0/0102في  08المرقم 
نة الماكلة في كلية القانون للنظر بطلبات منتسبي الكلية رئيس اللجنة اللج -

سكينهم لمن لديهم عبن بتحديد الدرجة الوظيفية بموجب االمر تالعادة النظر ب
 .08/0/0100في  0103االداري المرقم م ب 

جامعة بغداد  –كلية القانون  –عضو اللجنة الماكلة في قسم القانون الخاص  -
في الدراسات العليا ) الماجستير و الدكتوراه ( في قسم  الطلبة المقبولينلمقابلة 

 .7/7/0102في  330القانون الخاص بموجب االمر االداري المرقم 
جامعة بغداد  –عضو اللجنة العلمية في قسم القانون الخاص كلية القانون  -

 .8/01/0102في  399بموجب االمر االداري 
معة بغداد التي تتولى تقليص جا –رئيس اللجنة الماكلة في كلية القانون  -

بموجب االمر االداري  0101النفقات وزيادة الموارد المالية للخزينة العامة لسنة
 .31/00/0102في  2191م ب 

رئيس اللجنة الماكلة في كلية القانون جامعة بغداد المكلفة بوضع الخطط  -
 0091 االستراتيجية للخمس سنوات القادمة بموجب االمر االداري المرقم   ع

 .00/1/0101في 
عضو اللجنة االمتحانية المركزية لدراسة الدبلوم العالي في مكافحة الفساد في  -

س في 102جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع / –كلية القانون 
3/00/0101. 
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بموجب االمر  0101/0109عضو اللجنة االمتحانية المركزية للعام الدراسي  -
 . 08/00/0101ي س ف910االداري المرقم م ع 

بموجب  رئيس اللجنة العليا لالاراف على عمليات جرد المخازن في الكلية -
 .09/00/0101في  3781الكتاب م ب 

 
 -المشاركات العلمية خارج العراق :

االلموواني فووي مدينووة بووون االلمانيووة لمناقاووة تقووديم  –حضووور االجتموواع السوونوي العراقووي  -
 31782داد االلمانيوة بموجووب االمور الوووزاري الموورقم الطلبوة العووراقيين لزمواالت منظمووة الوو

 .1/00/0101في 
عضو اللجنة الوزارية التي قامت بزيوارة عودد مون الملسسوات العلميوة التركيوة لالطوالع و  -

اسووتثمار االمكانووات المتاحووة فووي اطووار تعزيووز العالقووات الثقووافي بووين الجانووب العراقووي و 
 .03/2/0101في  00/00032التركي بموجب االمر الوزاري ص ب /

( DAADالمااركة في وراوة العمول المقاموة مون قبول هيئوة التبوادل االكواديمي االلمواني ) -
 .2/2/0101في  00391في اربيل بموجب االمر الوزاري المرقم 

الماوواركة بتقووديم دراسووة عوون واقووع البعثووات الدراسووية فووي العووراق فووي وراووة عموول نظمهووا  -
 -00دارة بورامج البعثوات فوي العوراق للفتورة مون ) حول ا في عمان مكتب يونسكو العراق

فوووووووووووووي  00/07100ص ب / بموجوووووووووووووب االمووووووووووووور الووووووووووووووزاري المووووووووووووورقم 00/0101( 02
00/00/0101. 

بزيووووارة الملسسووووات  7/01/0101 – 3عضووووو اللجنووووة الوزاريووووة التووووي قامووووت للفتوووورة موووون  -
الدراسووية الفرنسووية التعليميووة و لقوواي المسوولولين المختصووين باعووداد و تهيئووة برنووامج الموونح 

 الفرنسية الماتركة التكاليف. -العراقية
عضووو لجنووة التفوواوة مووع الوفوود االلموواني حووول التراوويحات النهائيووة للمتقوودمين للدراسووة  -

( وزيارة الجامعوات و الملسسوات االكاديميوة االلمانيوة و مناقاوة 0100 – 0101للعام )
 00/0139/ لووزاري ص باستراتيجية التعاون المستقبلية بين الجوانبين بموجوب االمور ا

 .08/0/0101في 
عضو اللجنة الوزارية المخولة بالتفاوة و التوقيع ال عداد مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم  -

فووووووي  01131العووووووالي و جامعووووووة ايوووووورالنكن نووووووورنبرك بموجووووووب االموووووور الوووووووزاري الموووووورقم 
02/01/0117. 
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و االنسوووانية( خوووالل اجتمووواع اللجوووان المتخصصوووة ) لجنوووة العلووووم االجتماعيوووة  الماووواركة -
 01/0117/  07- 01للموولتمر العووام لليونسووكو فووي بوواريس للفتوورة موون موون  32الوودورة 

 .2/01/0117في  00/07112بموجب االمر الوزاري المرقم ص ب / 
حضور االجتماع الماترك بين الجانبين العراقي و التركي الذي عقد في اسطنبول للفترة  -

عالن السياسي االستراتيجي الماترك الموقع بين تنفيذا لمبادئ اال 7/0117/ 08- 09
  .01/7/0117/ في 00الجانبين بموجب االمر الوزاري المرقم ص ب/

 
 -والمقاالت العلمية : و الدراسات البحوثالكتب و 

مناوور فوي بحوث /  دراسوة مقارنوة – اختالل التوازن العقدي الناجم عن الاوروط التعسوفية -
  بغداد. 0100 –العدد الثاني  -01د مجلة العلوم القانونيةالمجل

 –ي مجلوة كليوة الحقووق مناوور فوبحوث فكرة االداب العامة ومدلولها القانوني والفلسفي /  -
 .0100، 3، العدد  03المجلد  جامع النهرين

 قيد النار.بحث  دراسة مقارنة -لضرر الواقع على حقوق الملكية الفكرية للبرمجياتا -
ثات بين الواقع و الطمو  و االفواق المسوتقبلية ( حصولت موافقوة دراسة بعنوان ) دائرة البع -

على الدراسة وتم تعميمها على بقية دوائر الوزارة لغرة اعداد  العالي معالي وزير التعليم
، و تم توجي  كتاب اوكر وتقودير 09/9/0117بموجب الهام  الملرخ في دراسة مااب  

 .00/8/0117في  01991عن هذه الدراسة بموجب الكتاب 
دليوول التقووديم للدراسووة خووارج العووراق ، الماوورف العووام علووى لجنووة االعووداد و تووم ناوور الوودليل  -

 .0101عام 
مناوور فوي مجلوة كليوة بحوث دراسوة قانونيوة ،  –الوفاي االلكترونوي كوسويلة لتنفيوذ االلتوزام  -

 .0100، ايلول  0، العدد 00جامعة النهرين المجلد  –الحقوق 
، كتووواب ، رقوووم االيوووداع فوووي دار الكتوووب و الوثوووائق بحوووري و الجووووي الووووجيز فوووي القوووانون ال -

 .0100لسنة  0731ببغداد 
دراسوووة مقارنوووة ، كتووواب ، رقوووم  –اخوووتالل التووووازن العقووودي النووواجم عووون الاوووروط التعسوووفية  -

 . 0100لسنة  0730و الوثائق ببغداد االيداع في دار الكتب 
فوي ر فوي مجلوة العلووم القانونيوة و ناومبحوث دراسوة مقارنوة  –رهن المنقووالت عيور الماديوة  -

 .0102المجلد الثالثون العدد الثاني لسنة 
بحوث مقبوول  –حق الرجوع على الاريك في المال الاوائع فوي حالوة االنتفواع و التصورف  -

 .1/0/0102في  030/0102للنار في مجلة العلوم القانونية بموجب الكتاب 
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دراسووة مقارنووة مقبووول للناوور فووي  –المتكاملووة  المدنيووة لتصوواميم الوودوائر القانونيووة الحمايووة -
ط بتوواريخ  013مجلووة جامعووة االنبووار للعلوووم القانونيووة و السياسووية بموجووب الكتوواب الموورقم 

8/2/0101. 
 االتفاق كعنصر للعقد في النظام القانوني االنكليزي ، قيد النار -
 النكليزية، قيد النارالعقد االلكتروني في قانون المعامالت االلكترونية العراقي باللغة ا -
 دراسة مقارنة بين النظام القانوني االنكليزي و الفرنسي ، قيد النار –مضمون العقد  -

 -البحوث و الرسائل المقومة علميا:
محالة بموجب رسالة ماجستر القانون الواجب التطبيق على عقود التوزيع الدولية  -

 .1/01/0103في  30371كتاب دائرة البعثات و العالقات الثقافية المرقم 
بحوووث القوووانون الواجوووب التطبيوووق علوووى االعتمووواد المسوووندي محوووال بموجوووب كتووواب  -

 .00/00/0103في  00/02جامعة االنبار المرقم 
محوال بموجوب بحوث حماية المتعاقود الضوعيف فوي مرحلوة ابورام العقود االلكترونوي  -

فوووووووووي  13كتووووووووواب كليوووووووووة االدارة و االقتصووووووووواد الجامعوووووووووة المستنصووووووووورية المووووووووورقم 
01/1/0100. 

محوال بموجوب كتواب كليوة  بحوث االثار القانونيوة للقوبة فوي عقود الورهن الحيوازي -
 .01/1/0100في  13االدارة و االقتصاد الجامعة المستنصرية المرقم 

النظووام القووانوني لعقوود االتصوواالت الحديثووة رسووالة ماجسووتير محالووة بموجووب كتوواب  -
 .03/9/0100في  0003دائرة البعثات المرقم 

دراسوووة مقارنوووة رسوووالة ماجسوووتير محالوووة  –بالتبصوووير فوووي المجوووال الطبوووي  االلتوووزام -
 .9/2/0100في  01190بموجب كتاب دائرة البعثات المرقم 

حق المساطحة في القانون المدني العراقي رسالة ماجسوتير محالوة بموجوب كتواب  -
 .03/9/0100في  01002دائرة البعثات المرقم 

كاتوووب االستاوووارية بحوووث محوووال بموجوووب الم المسووولولية المدنيوووة فوووي عقووود خووودمات -
فوووووي  30/8كتووووواب مجلوووووة جامعوووووة االنبوووووار للعلووووووم القانونيوووووة و السياسوووووية المووووورقم 

02/0/0103. 
الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة نحو بناي قانوني جديد بحث محال بموجب  -

 .03/0/0100كتاب هيئة النزاهة العامة الملرخ في 
دراسووة مقارنووة بحووث  –العووب كوورة القوودم تووراف االختصوواص القضووائي فووي عقوود اح -

فوووووووووي  88/0102محوووووووووال بموجوووووووووب كتووووووووواب مجلوووووووووة العلووووووووووم القانونيوووووووووة المووووووووورقم 
00/0/0102. 
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العيب في المبيع بحث محال بموجب مذكرة رئويس لجنوة القوانون الخاصوة بجوائزة  -
 .08/00/0100التعليم العالي للعلوم االجتماعية الملرخة في 

فقوووو  االسووووالمي و القووووانون بحووووث محووووال موووون لجنووووة مجلووووس العقووووود العينيووووة فووووي ال -
الترقيوات العلميووة فووي كليووة القووانون الجامعوة العراقيووة بموجووب الكتوواب الموورقم ت ع 

 .2/2/0102في  00ق /
مجلوووس العقوووود الاوووكلية فوووي الفقووو  االسوووالمي و القوووانون، بحوووث محوووال مووون لجنوووة  -

لكتوواب الموورقم ت ع الترقيوات العلميووة فووي كليووة القووانون الجامعوة العراقيووة بموجووب ا
 .2/2/0102في  00ق /

الصورية في التعاقد في ضوي تطور العالقات التعاقدية ، رسالة ماجستير جامعة  -
المورقم االسراي في االردن محالة بموجب كتاب دائرة البعثات و العالقات الثقافيوة 

 .31/8/0102في  02307
ن لجنووة الترقيووات مسوولولية الطبيووب المدنيووة عوون اخطائوو  المهنيووة، بحووث محووال موو -

الجامعوووة المستنصووورية بموجوووب الكتووواب  –العلميوووة فوووي كليوووة االدارة و االقتصووواد 
 .01/7/0102في  008المرقم 

االحكام القانونية لالنابة في الوفاي ، بحوث محوال مون لجنوة الترقيوات العلميوة فوي  -
 في 008الجامعة المستنصرية بموجب الكتاب المرقم  –كلية االدارة و االقتصاد 

01/7/0102. 
التزامات العامول فوي عقود العمول الفوردي، بحوث محوال مون لجنوة الترقيوات العلميوة  -

 .01/00/0102في  99الجامعة العراقية بموجب الكتاب ت ع/ –كلية القانون 
التووزام صوواحب العموول بوودفع االجوور، بحووث محووال موون لجنووة الترقيووات العلميووة كليووة  -

 .01/00/0102في  99اب ت ع/الجامعة العراقية بموجب الكت –القانون 
اركووان الفضووالة ، بحووث محووال موون لجنووة الترقيووات العلميووة كليووة النسووور الجامعووة  -

 .00/00/0102االهلية بموجب الكتاب المورخ في 
اركات االقتصاد المختلط ، بحث محال من لجنة الترقيوات العلميوة كليوة النسوور  -

 .00/00/0102الجامعة االهلية بموجب الكتاب المورخ في 
تحوووول القووورار االداري ، بحووووث محوووال موووون لجنوووة الترقيوووات العلميووووة كليوووة النسووووور  -

 .00/00/0102الجامعة االهلية بموجب الكتاب المورخ في 
المسلولية التضاممية عن العمل عير الماروع في القانون المدني العراقي، بحث  -

ون و السياسوة كليوة القوان –محال للتقيم من لجنة الترقيات العلمية جامعة كركوك 
 .0/0/0101س في 90بموجب الكتاب المرقم 
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دراسة مقارنة ، بحث محال للتقيم مون لجنوة الترقيوات العلميوة  –عقد ازالة االلغام  -
س فوووي 90كليوووة القوووانون و السياسوووة بموجوووب الكتووواب المووورقم  –جامعوووة كركووووك 

0/0/0101. 
محوال للتقويم المصلحة العامة و حق اسوتغالل المصونفات عبور االنترنوت ، بحوث  -

ط 71من مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية و السياسية بموجب الكتاب المرقم 
 .09/0/0101في 

الضومانات الماليووة فووي مجووال االسووتخدامات السولمية للطاقووة النوويووة، بحووث محووال  -
للتقييم مون مجلوة االنبوار للعلووم القانونيوة و السياسوية بموجوب الكتواب المولرخ فوي 

0/7/0101. 
دراسووة مقارنووة ، رسووالة ماجسووتير  –وات الفرصووة فووي المسوولولية الطبيووة المدنيووة فوو -

س 80جامعوة الفلوجوة المورقم  –محالة للتقييم العلمي بموجب كتاب كلية القوانون 
 .00/00/0101في 

 
 -االشراف العلمي و مناقشة الرسائل العلمية: -
عضوووو لجنوووة  ااوووكالية عقووود البيوووع المبووورم عبووور اوووبكة االنترنوووت رسوووالة ماجسوووتير -

 .00/7/0103في  0903مناقاة بموجب االمر االداري المرقم 
 –كليوووة القوووانون  –التنظووويم القوووانوني للعوووالج بالخاليوووا الجذعيوووة رسوووالة ماجسوووتير  -

فووووووووي  202جامعووووووووة كووووووووربالي عضووووووووو لجنووووووووة مناقاووووووووة بموجووووووووب االموووووووور االداري 
01/7/0103. 

معوة بغوداد عضوو لجنوة جا –الحماية المدنية للبيئة رسالة ماجسوتير كليوة القوانون  -
 .00/00/0103في  1000مناقاة بموجب االمر االداري المرقم 

دراسة مقارنوة رسوالة ماجسوتير كليوة  –حق الرجوع على الاريك في المال الاائع  -
فوووووووي  20جامعوووووووة بغوووووووداد ماووووووورف علموووووووي بموجوووووووب االمووووووور االداري  –القوووووووانون 

2/0/0100. 
دراسوووة  –ة فوووي القوووانون العراقوووي المسووولولية المدنيوووة للدولوووة عووون االعموووال االرهابيووو -

بموجووب مقارنووة رسووالة ماجسووتير كليووة القووانون جامعووة بغووداد عضووو لجنووة مناقاووة 
 .7/0/0100في  0800 االمر االداري

التنظووويم القوووانوني لحوووق التجريووود فوووي عقووود الكفالوووة رسوووالة ماجسوووتير كليوووة القوووانون  -
فووووي  0090جامعوووة بغووووداد عضووووو لجنووووة مناقاووووة بموجووووب االموووور االداري الموووورقم 

1/2/0100. 
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دراسووة  –النظووام القووانوني لتصوواميم الوودوائر المتكاملووة فووي نطوواق الملكيووة الفكرييووة  -
 228جامعوة بغوداد ماورف علموي  بموجوب االمور االداري  -كلية القوانونمقارنة 

 .0/00/0100في 
دراسووووة مقارنووووة اطروحووووة  –المسوووولولية الماديووووة للمنووووتج عوووون فعوووول سوووولعت  المعيبوووو   -

جامعة بغوداد عضوو لجنوة مناقاوة بموجوب االمور االداري  –لقانون دكتوراه كلية ا
 .01/0/0102في  011المرقم 

دراسووة مقارنووة رسووالة ماجسووتير  –المسوولولية المدنيووة لمصصوومي بوورامج الحاسوووب  -
كلية القانون جامعة كربالي عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم دع 

 .0/9/0102في  399
مسوولولية العقديووة دراسووة مقارنووة اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون الغوو  و اثووره فووي ال -

فووي  0119جامعووة بغووداد عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الموورقم دع 
0/01/0102. 

دراسووة مقارنووة بووين  –انتقووال الحووق فووي التعوووية عوون الضوورر الووى الخلووف العووام  -
جامعوووة بغوووداد ،  –كليوووة القوووانون  اطروحوووة دكتووووراه  القوووانون و الفقووو  االسوووالمي،

 .30/0/0101في  288عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم دع 
، اطروحوة دكتووراه  دراسوة مقارنوة –ارط الملكية المفرزة في رهن الحقوق تامينيوا  -

جامعووة بغووداد عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الموورقم  -كليووة القووانون
 .00/0/0101في  0082دع 

د العقديووة دراسووة فووي معياريووة العقووود، اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون توودرج القواعوو -
فووووووي  0908جامعوووووة بغوووووداد عضووووووو لجنوووووة مناقاوووووة بموجووووووب االمووووور االداري دع 

02/2/0101. 
دراسووة مقارنووة رسوووالة  –المركووز القووانوني للمهنوودس االستاوواري فووي عقوود الفيووديك  -

وجووووب االموووور جامعووووة بغووووداد عضووووو لجنووووة مناقاووووة بم –ماجسووووتير كليووووة القووووانون 
 .2/9/0101في  0011االداري د ع 

دراسوووة مقارنوووة اطروحوووة دكتووووراه كليوووة  –النظوووام القوووانوني لعقوووود البوووث الفضوووائي  -
جامعووة بغووداد عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الموورقم د ع  –القووانون 
 .30/01/0101في  3181

جامعووة بغووداد  –سوولطة القاضووي فووي تكميوول العقوود اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون  -
فوي  3880كلية القانون عضو لجنة مناقاة بموجب االمور االداري المورقم د ع /

02/00/0101. 


