
 

 
 
 

  حارث علي إبراهيم علي د.:  الرباعي مـاالســ

 تدريسي: الوظيفة

 : الدكتوراهاصل عليهاالشهادة احل

 مدرس الدرجة العلمية :

  جامعة بغداد /كلية القانونعنوان العمل: 

  )فقه مقارن(شريعة يف الفلسفة  :التـخـصــص

 : مقرر فرع القانون اخلاص، و امني جملس الكليةاملنصب االداري

 harith.a.ibrahim@gmail.com : اإللكتروينالربيد 

 . :املؤهالت العلمية

 السنة املاحنة امعةاجل احلاصل عليهاالشهادات 
 9111 جامعة بغداد  بكالوريوسال

 2002 جامعة بغداد املاجستري
 2001 جامعة بغداد الدكتوراه

 

 . :التدريس اجلامعي

 اىل –من  الفترة  اجلامعة اجلهة )املعهد / الكلية( ت
 91/2/2002 اجلامعة املستنصرية كلية التربية األساسية 1
 وحلد اآلن 92/8/2099من  جامعة بغداد كلية القانون 2

 



 

  :االدارية والتكليفات املسؤوليات

 اىل  --من املنصب اجلامعة اجلهة )املعهد / الكلية( ت
تكليف مبهام عضو ارتباط بني  جامعة بغداد كلية القانون  1

شعبة ضمان جودة االداء واالقسام 
العلمية يف الكلية مبوجب االمر 

 92/9/2091يف  218
مقــرر فــرع القــانون اخلــاص  جامعة بغداد كلية القانون 2

ــر االداري م  ــب االمـ مبوجـ
 98/2/2092يف  9098ب/

 وحلد االن
مبوجب  امني عام جملس الكلية  جامعة بغداد كلية القانون 3

يف  1203االمر االداري  م ع/
 حلد االن و  20/1/2092

 

 .يدرسها املقررات الدراسية الىت 

 املـــــادة / الكليةالقســـم ت
 القانون اخلاص/كلية القانون 9

 الدراسات العليا / املاجستري
 الشريعة االسالمية

 (واثارمها  األحوال الشخصية )الزواج والطالق القانون اخلاص/كلية القانون 2
 مدخل لدراسة الشريعة القانون اخلاص /كلية القانون 1
 الوصايا واملواريث القانون اخلاص /كلية القانون 2
5   

 

 



 

 اليت شارك فيها.العلمية والندوات املؤمترات  

 نوع املشاركة  هانعقادإمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

 بوستر حضور(

 باحث غدادب جامعة–انون كلية الق 2092 ندوة الطالق االلكتروين 9
 ندوة العيادة القانونية 2

 مؤمتر

 حثاب غدادب جامعة–كلية القانون  92/2/2092
1 

احلماية الدولية ملنع انتشار مـر    مؤمتر
 نقص املناعة املكتسبة )االيدز(

 حبث إلقاء غدادب جامعة–كلية القانون  3/1/2092

 إلقاء حبث غدادب جامعة–قانون كلية ال 21/5/2091 مؤمتر العدالة التصاحلية 2

5 
احلماية القانونية للملكية الفكرية يف مؤمتر 

 ضوء القانون العراقي واملقارن

90-

 غدادب جامعة–كلية القانون  99/99/2095
 القاء حبث

مؤمتر هيئة النزاهة / املؤمتر العلمي الثامن  2
) السياسات الفضـل  ملنـع الفسـاد    

 ومكافحته  

 القاء حبث هيئة النزاهة  90/2/2092

 

  .والدورات التدريبية  وورش العمل األخرىاألنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية
الطبية  هليئةالتصاحلية بالتعاون من ا دالةعورشة عمل يف ال

يف كلية  2092مايس  21-29 للفترة من  الدولية
 القانون / بغداد

حول   TOTواعداد مدربني  املشاركة بورشة عمل
الـدفاع عـن    استخدام تكنلوجيا املعلومات يف اليات

يف   Front Line برعاية منظمـة  حقوق االنسان 
 2090تشرين الثاين 92- 99للفترة من  /نبولاسط



 

يف   يف الكليـة   التعليم املسـتمر  وحدة يف القاء حماضرة
واعداد وصياغة االنظمـة  والتعليمـات    مهاراتدورة 

ولغايـة  -19/1/2091والقرارات االدارية للفترة من 
8/2/2091 

استخدام تكنلوجيا  املشاركة بورشة عمل حول اليات
  برعاية منظمة الدفاع عن حقوق االنسان  املعلومات يف

Front Line  للثقافة  املرأةوبالتعاون مع مركز يف
يف  2099كانون الثاين  10-22 للفترة منوالفنون 

 .النجف االشرف

لقاء حماضرات يف دورة اللغة العربية واليت اقيمت مـن  ا
لية القانون  للفترة مـن  دة التعليم املستمر يف كحقبل و

1-92/9/2093 

( 918التربوي رقم ) التأهيلاملشاركة بدورة 
يف جامعة بغداد/ مركز عقدت للتدريسيني واليت 

 22/2/2095التطوير والتعليم املستمر للمدة من 
وحصويل عل  املركز ) 92/1/2095ولغاية 

   (ااالول فيه
 
 
 
 

املشاركة بورشة تدريبة حول املنهج القضائي ))حقـوق  
يف ضل املعايري الدولية والقوانني الوطنية العراقية ((  املرأة

داد وبالتعاون مع غنون جامعة بواليت اقيمت يف كلية القا
 2092مجعية نساء بغداد 

( للتدريسيني 932رقم )اللغة العربية املشاركة بدورة 
يف جامعة بغداد/ مركز التطوير والتعليم عقدت واليت 

ولغاية  22/2/2095املستمر للمدة من 
92/1/2095  

طلبة كلية القـانون  وتدريب بعض  رشة تدريبة و اقامة
يف ضل  املرأةحول املنهج القضائي ))حقوق جامعة بغداد 

املعايري الدولية والقوانني الوطنية العراقية (( واليت اقيمت 
مجعية نسـاء  داد وبالتعاون مع غنون جامعة بيف كلية القا

 2092بغداد 

ة عن العدالة واجلندر  واليت ياملشاركة بورشة تدريب
ايار  28-23اقامتها جلنة االنقاذ الدولية للفترة من 

 واليت اقيمت يف فندق بغداد . 2095

 والعنف احلد من التمييز)املشاركة بورشة عمل حول  
عل  قاعة املؤمترات  91/92/2092 يف (املرأةضد 

 يف فندق كهرمانة /بغداد.



 

وايت اقامها  research gate  املشاركة بدورة  
ز التطوير والتعليم املستمر جبامعة بغداد يف كمر
22/55/2093 

يت اقامها لوا google scholar  املشاركة بدورة  
ز التطوير والتعليم املستمر جبامعة بغداد يف كمر
21/55/2093 

 
 

 .:املشروعات البحثية

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

الوصية الواجبة ومقترح تعديل املادة الرابعة والسبعني  9
 من قانون األحوال الشخصية العراقي

لة العلوم القانونية جم يف منشور 
 /كلية القانون جامعة بغداد

2091 

الطالق عرب وسائل االتصال احلديثة يف ضوء الفقه  2
 اإلسالمي

جملة العلوم اإلسالمية  منشور يف 
/كلية العلوم اإلسالمية /جامعة 

 بغداد 

2091 

العدالة التصاحلية يف الشريعة اإلسالمية والتشريعات  1
 السماوية 

حبث مشارك يف مؤمتر العدالة 
 التصاحلية وهو قيد النشر

2091 

حبث القي يف ندوة العدالة التصاحلية   الضعفاء واملستضعفون يف الشريعة اإلسالمية 2
 يف كلية القانون / جامعة بغداد 

2099 

حقوق األسرة يف احلماية من خماطر االيدز يف ضوء  5
 اإلسالميةالشريعة 

حبث مشارك يف مؤمتر القانون 
  يف كلية القانون  الدويل

2092 

حبث منشور يف جملة العلوم القانونية  ومحايتها يف ضوء الشريعة االسالمية امللكية الفكرية  2
 /مكلية القانون / جامعة بغداد  /

احلادي والثالثون / عدد خاص 
 بوقائع مؤمتر فرع القانون اخلاص

2095 

حبث منشور يف جملة العلوم  وسائل معاجلة الفساد املايل واالداري يف ضوء الشريعة  3
كلية القانون / جامعة  /القانونية
/العدد اخلاص ببحوث املؤمتر بغداد 

 لمي السنوي الثامن  هليئة النزاهةالع

2092 

  قيد النشر منجز و  العول يف مسائل املرياث دراسة فقهية مقارنة  8



 

1 

شلطة 

القاضي   

 ي 

  النشر  منجز وقيد  سلطة القاضي يف ايقاع اخللع بدون رض  الزوج 

 وتطبيقاهتا القواعد الفقهية الناظمة للمسائل الطبية 8
 املعاصرة 

  منجز وقيد النشر 

 

 .:الطاريح لرسائل واواللبحوث  املناقشات العلمية

/ 2092:الدراسـية   لألعـوام عضو جلنة مناقشة حبـوث التخـرج للطلبـة املرحلـة الرابعـة       -
2091/2092/2095/2092/2093/2098 ... 

 2091منذ عـام   مقوم لغوي لرسائل املاجستري واطاريح الدكتوراه يف كلية القانون /جامعة بغداد  -
 وحلد االن .

دراسـة  –عضو جلنة مناقشة رسالة ماجستري بعنوان )املسائل اخلالفية يف دعاوى الطالق والتفريـ    -
 يف كلية القانون / جامعة بغداد 22/2/2095( واليت جرت يف مقارنة 

مقارنـة ( والـيت جـرت يف    دراسـة  –) خيـار النقـد    عضو جلنة مناقشة رسالة ماجستري بعنوان -
 يف كلية القانون / جامعة بغداد 99/9/2098

 

 .:اللجان العلمية الدائمة واملؤقتة املشارك هبا

للطلبـة املتقـدمني للدراسـات العليـا     )االمتحان التنافسي وتصحيح دفاتر  عضو جلنة وضع اسئلة -
  ،2092/2093  ،2095/2092 :الدراسـية  لألعـوام يف فرع القـانون اخلـاص    (املاجستري
2093/2098،  2098/2091...   

للفصلني االول والثاين يف  متحان طلبة الدراسات العليا / املاجستري ) االمتحان الشفوي(عضو جلنة ا -
 2091/2092/2095/2092/2093/2098/ 2092:الدراسية  لألعوامفرع القانون اخلاص 

... 



 

  ،2095/2092 ، 2092/2095 : لألعـوام كليـة  القـانون   يف عضو جلنة انضباط الطلبـة   -
2092/2093، 2093/2098..   

تتوىل مهمة االشراف علـ  سـري االمتحانـات     اليتلطلبة الدراسات االولية، و امتحانية ناعضو جل -
 ... 2091/2092/2095/2092/2093/2098/ 2092:الدراسية  لألعوام واعالن النتائج 

( باعتباره كتابا منهجيا لطلبة كلية القانون الحكاما آياتنظرات يف )كتاب واعتماد عضو جلنة تقييم  -
 .5/1/2091يف  21مبوجب االمر يف اجلامعة العراقية 

مبوجب  ، 9133لسنة  22طبي  قانون احلفاظ عل  سالمة اللغة العربية رقم تمتابعة  عضو جلنة  -
 .25/8/2091يف  2103االمر االداري 

عضو جلنة تصحيح الدفاتر االمتحانية اخلاصة بامتحان الكفاءة العلمية للكليات االهلية مبوجب االمر  -
 2/3/2091يف  1588

 2091-2092 للعام الدراسياالمتحان املركزي للكليات االهلية سري  االشراف عل عضو جلنة  -
 8/2/2091يف  2111مبوجب االمر 

كتوراه( يف فرع القانون دلطلبة الدراسات العليا )املاجستري والت املاستر شيفظ وحرئيس جلنة توثي   -
  91/90/2092يف  250اخلاص مبوجب االمر 

العلمي )احلماية القانونية للملكية الفكرية يف القانون  اللجنة التحضريية النعقاد املؤمتر ومقرر عضو -
 .2/99/2095يف 111مبوجب االمر  العراقي واملقارن( 

يف  2255عضو جلنة اعتماد كتاب منهجي )الوايف يف اصول الفقه ( مبوجب االمر االداري  -
23/2/2092 

يف  12ر ج  :وجب االمرعضو جلنة استحداث كلية علوم اسالمية يف جامعة اوروك االهلية  مب -
99/9/2093. 

 االداري  مبوجب االمراملذكور فرع التوثي  االنشطة للتدريسيني يف ل فرع القانون اخلاص رئيس جلنة -
 .2/2/2093س يف  251

فرع الطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستري يف  ومسح الكتروين لاستالجلان الكثر من سبعة  عضو -
 .كلية القانون / جامعة بغداد القانون اخلاص 

 



 

 

 

 .و شهادات التقدير كتب الشكر ،

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو

ث شكر وتقدير من معايل وزير التعليم العايل والبح
 بغداد  امعةجب العلمي للجهود املبذولة لالرتقاء

التعليم العايل  وزيرالسيد 
 ي والبحث العلم

2092 

بذولة يف اللجان االمتحانية يف شكر وتقدير للجهود امل
  2092/2091كلية القانون للعام الدراسي 

 2092 رئيس جامعة بغداد

 التأهيلتميزة يف دورة املو املبذولة  شكر وتقدير للجهود
 وحصويل عل  املركز االولوطرائ  التدريس  التربوي

 2095 رئيس جامعة بغداد

للجهود املبذولة أيام االمتحانات الفصلية شكر وتقدير 
2099-2092  

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2092 

احلماية الدولية ملنع  مؤمتر شهادة تقديرية للمشاركة يف
 انتشار مر  االيدز

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2092 

للجهود املبذولة يف شهادة تقديرية مبناسبة يوم الكلية 
 خدمة الكلية

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2092 

شكر وتقدير للحضور واملشاركة يف االحتفالية املركزية 
  2092-2099للجامعة 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2092 

القانون الدويل شكر وتقدير للجهود واملشاركة يف مؤمتر 
 ()احلماية الدولية ملنع انتشار مر  االيدز

املساعد اإلداري لرئيس جامعة 
 بغداد

2092 

عميد كلية القانون / جامعة  شكر وتقدير إللقاء حماضرة يف التعليم املستمر
 بغداد

2091 
شكر وتقدير للجهود املبذولة واملتميزة يف جلنة االمتحان 

 ليةاألهاملركزي للكليات 
عميد كلية القانون / جامعة 

 بغداد
2091 



 

شكر وتقدير للجهود املبذولة يف اللجان االمتحانية 
 2091-2092للفصل الثاين 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2091 

شهادة تقديرية تثمينا للجهود املبذولة يف القاء حماضرة يف 
 مؤمتر العدالة التصاحلية 

جامعة عميد كلية القانون / 
 بغداد

2091 

شهادة تقديرية مبناسبة يوم الكلية للجهود املبذولة  
 واملتميزة يف خدمة الكلية

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2091 

خالل فترة دوام االضايف شكر وتقدير لاللتزام بال
 االمتحانات الفصلية 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2092 

شكر وتقدير للحضور واملشاركة يف االحتفالية املركزية 
 2091/2092للجامعة 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2092 

تثمينا للجهود املبذولـة يف التصـحيح    هادة تقديريةش
عميد كلية القانون / جامعة  اللغوي للرسائل واالطاريح واخبار املوقع االلكتروين

 بغداد
2092 

شكر وتقدير تثمينا للجهود املبذولة يف خدمة فرع 
 القانون اخلاص يف الكلية 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2092 

العلمي لفرع القانون ؤمتر املوتقدير للمشاركة يف شكر 
 اخلاص ))احلماية القانونية للملكية الفكرية 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2095 

شكر وتقدير للجهود املبذولة أيام االمتحانات الفصلية 
2092-2095  

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2095 

تثمينا للجهود املبذولة يف التصحيح اللغوي  شكر وتقدير
 يف الكلية للرسائل واالطاريح 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2095 

شكر وتقدير للحضور واملشاركة يف االحتفالية املركزية 
 2092/2095للجامعة 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2095 

التعاون مع شعبة  تثمينا للجهود املبذولة يف شكر وتقدير
 االداء اجلامعي وودة اجلضمان 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2092 

القاء حماضـرات  تثمينا للجهود املبذولة يف  شكر وتقدير
يف دورة اللغة العربية واليت اقيمت من قبل وحدة التعليم 

 املستمر يف كلية القانون 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2093 



 

شكر وتقدير للجهود املبذولة يف اجناز ملف التصـنيف  
 الوطين جلودة اجلامعات العراقية  

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2093 

شكر وتقدير للحضور واملشاركة يف االحتفالية املركزية 
 2092/2093للجامعة 

عميد كلية القانون / جامعة 
 بغداد

2093 

شكر وتقدير للجهود املبذولة يف القـاء حماضـرات يف   
 2098 رئيس جامعة اوروك االهلية  2093/2098جامعة اوروك االهلية يف العام الدراسي 

 


