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 السيرة الذاتيــة
========= 

 
                        البيجاالسم : د. حسين عبد اهلل عبد الرضا فارس 

 8/10/1976بغداد / كرخ / المنصور / العراق/ محل وتاريخ الوالدة : 
  husseinchallabi@yahoo.com البريد االلكتروني:
 8/11/2017اعتبارا من  قانون المدنيالقانون الخاص/  فياستاذ اللقب العلمي : 

               4الحالة االجتماعية : متزوج      عدد االطفال : 
 -التحصيل العلمي :

 ./ كلية الحقوق / جامعة النهرين 1998بكلوريوس قانون عام  -
 ة النهرين / كلية الحقوق / جامع 2002ماجستير قانون خاص / عام  -
 دراسة مقارنة .  –عنوان رسالة الماجستير / النظام العام العقدي  -
 / كلية القانون / جامعة بغداد  2006عام  /دكتوراه فلسفة في القانون الخاص -
عنووان اطروحووة الوودكتوراه / الضورر النااووخ عوون اسووتخدام الحاسووب فووي نطوواق المسوو ولية  -

  .دراسة مقارنة –التقصيرية 
 

 -لمهنية السابقة : الخبرات ا
 2004لغاية عام  1998عضو 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 االداري  توب المفوتا العوام فوي وزارة التعلويم العواليمدير قسم التحقيق / مك -
 .25/5/2009لغاية  26/4/2006في  730المرقم 

موووودير عووووام دائوووورة البعثووووات و العالقووووات الثقافيووووة فووووي وزارة التعلوووويم العووووالي بموجووووب االموووور  -
لغايوووووووووة  25/5/2009للفتووووووووورة مووووووووون  20/5/2009فوووووووووي  681/ 4الووووووووووزاري المووووووووورقم م و

20/2/2011. 
جامعوة بغوداد بموجوب االمور االداري المورقم  -قرر قسم القانون الخاص في كلية القانونم -

 .9/7/2012في  120
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جامعوة بغوداد بموجوب االمور  –معاون العميد للا ون االدارية و الماليوة فوي كليوة القوانون  -
 .10/6/2018لغاية  2014\2\3في  155\د\7\6الجامعي المرقم 

لغايوووووة  26/5/2014جامعوووووة بغوووووداد للفتووووورة مووووون  –انون تكليوووووا بمهوووووام عموووووادة كليوووووة القووووو -
 .8/5/2014في  341/د/6/7بموجب االمر الجامعي  8/6/2014

لغايووووووة  1/3/2015جامعوووووة بغوووووداد للفتووووورة مووووون  –تكليوووووا بمهوووووام عموووووادة كليوووووة القووووووانون  -
 .18/2/2015في  180/د/ 6/7بموجب االمر الجامعي المرقم  6/3/2015

فووووي  1810أ/ 1عي الموووورقم بموجووووب االموووور الجووووامداد جامعووووة بغوووو –عميوووود كليووووة القووووانون  -
 .3/6/2015لغاية  31/3/2015، للفترة من 30/3/2015
 

 -مكان العمل الحالي:
 جامعة بغداد. –كلية القانون  -قسم القانون الخاص عضو هيئة تدريسية في -

 
 -والدورات التأهيلية والتدريبية : و الندوات المؤتمرات العلمية

  1999 – 1998لبحوث في كلية الحقوق / جامعة النهرين للعام الم تمر العلمي ل -
المقامووووة فووووي كليووووة الطووووب / جامعووووة النهوووورين للفتوووورة موووون  –دورة الكفوووواية فووووي الحاسووووبات  -

 . 12/9/2001ولغاية  12/8/2001
الوودورة التيهيليوووة التربويوووة الرابعوووة والثمووانين التوووي نظمتهوووا وحووودة طرائووق التووودريس فوووي كليوووة  -

 . 21/12/2003ولغاية  6/12/2003معة المستنصرية للفترة من التربية / الجا
ولغايووة  2004\11\8دورة تطوووير مهووارة وكفوواية المحققووين المقامووة فووي القوواهرة للفتوورة موون  -

 برعاية أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية و االمنية .2004\11\11
مقامووة فووي اسووطنبول دورة التحقيووق وطوورق التحووري فووي قضووايا الفسوواد اإلداري و المووالي ال -

 برعاية المنظمة العربية للتنمية االدارية.14/11/2007لغاية  5/11/2007للفترة من 
و لغايوووة 10/2/2008دورة رفوووع وعوووي مكتوووب المفوووتا العوووام االساسوووية /بغوووداد للفتووورة مووون  -

12/2/2008. 
يئووووة دورة التحقيووووق االداري للمفتاووووين العموووووميين العووووراقيين المقامووووة فووووي القوووواهرة برعايووووة ه -

 .28/10/2008لغاية  22/10/2008الرقابة االدارية المصرية للفترة من 
 جامعووووة بغووووداد بتوووواريخ -نوووودوة اهميووووة و مضوووومون الجووووودة االكاديميووووة فووووي كليووووة القووووانون -

27/12/2011. 
جامعوووووة بغوووووداد بتووووواريخ  –فوووووي كليوووووة القوووووانون  نووووودوة حوووووول )جريموووووة المضوووووايقة الجنسوووووية( -

28/12/2011. 
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لترقيووات العلميووة الخاصووة باسوواتذة جامعووة بغووداد المقامووة فووي مركووز دورة كفوواية الحاسوووب ل -
 .26/1/2012و لغاية  22/1/2012الحاسبة/ جامعة بغداد للفترة من 

مركوز التطووير و  –للتدريسيين التوي عقودت فوي جامعوة بغوداد  162دورة التاهيل التربوي  -
 .16/2/2012الى  16/1/2012التعليم المستمر للمدة من 

مركووز التطووووير و  –للتدريسوويين التووي عقووودت فووي جامعووة بغووداد  136ة العربيووة دورة اللغوو -
 .16/2/2012الى  16/1/2012التعليم المستمر للمدة من 

جامعووة بغووداد  –نوودوة اثوور ضووريبة اعووادة االعمووار علووى االنتوواج الوووطني فووي كليووة القووانون  -
 ماارك. 6/3/2012بتاريخ 

جامعوووووة بغوووووداد بتووووواريخ  –كليوووووة القوووووانون  قنووووودوة واقوووووع و مسوووووتقبل االسوووووتثمار فوووووي العووووورا -
 ماارك. 13/3/2012

جامعوووووة بغوووووداد  –نووووودوة حوووووول الوفووووواي االلكترونوووووي كوسووووويلة لتنفيوووووذ االلتوووووزام كليوووووة القوووووانون  -
 محاضر. 15/3/2012

 ماارك. 18/3/2012جامعة بغداد بتاريخ  –ندوة عدالة السجون في كلية القانون  -
 معقب. 19/3/2012ت العامة في العراق ندوة نحو نظام قانوني موحد لعقود الخدما -
موو تمر الحمايووة الدوليووة لمنووع انتاووار موورة نقووص المناعووة االيوودز برعايووة رئوويس جامعووة  -

 ماارك. 8/9/2012بغداد و المنعقد في مقر كلية القانون بتاريخ 
 5/4/2012نوودوة قمووع انتهاكووات القووانون الوودولي فووي كليووة القووانون جامعووة بغووداد بتوواريخ  -

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

 .ماارك 12/4/2012
نوودوة الحمايووة الدوليووة لوقووا ظوواهرة التغيوور المنوواخي ) تحووت اووعار الكوورة االرضووية يحميهووا  -

 18/4/2012جامعووة بغووداد بتوواريخ  –كليووة القووانون  القووانون الوودولي موون قسوووة الطبيعووة (
 ارك.ما

جامعووووة بغووووداد بتوووواريخ  –نوووودوة االطووووار القووووانوني للحكومووووة االلكترونيووووة فووووي كليووووة القووووانون  -
 ماارك. 25/4/2012

 ماارك. 26/4/2012ندوة الحماية المدنية للبيئة في كلية القانون جامعة بغداد بتاريخ  -
ة بغوداد جامعو –ندوة النقود االلكترونية كوسويلة لودفع الوثمن فوي عقود البيوع ، كليوة القوانون  -

 محاضر. 12/3/2013بتاريخ 
 –نودوة بعنووان فكوورة الخصوومة فوي رسووالة الحقووق لالموام زيوون العابودين )ع( كليوة القووانون  -

 رئيس جلسة. 17/4/2013جامعة بغداد بتاريخ 
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 . 6/3/2013جامعة بغداد بتاريخ  –ندوة بعنوان االعتماد االكاديمي كلية القانون  -
بغوووداد بتووواريخ جامعوووة  –ة للخدموووة الجامعيوووة كليوووة القوووانون نووودوة بعنووووان الحمايوووة القانونيووو -

 ماارك. 10/3/2013
نووودوة بعنووووان الحمايوووة الدوليوووة للممتلكوووات الثقافيوووة اثنووواي النزاعوووات المسووولحة قسوووم القوووانون  -

 ماارك. 13/3/2014بتاريخ جامعة بغداد  –الدولي / كلية القانون 
التجووارة الدوليووة مووع جامعووة صووال  موو تمر تلفزيوووني باللغووة االنكليزيووة بخصوووص منظمووة  -

 معقب. 27/3/2014الدين بتاريخ 
جامعووة بغووداد لجنووة حقوووق االنسووان  -نوودوة بعنوووان حووق االنسووان فووي الحيوواة كليووة القووانون -

 ماارك. 30/3/2014بتاريخ 
نوودوة بخصوووص منتسووبي المتابعووة فووي الكليووة القوواي محاضوورة بعنوووان ) حقوووق و واجبووات  -

 الموظا العام ( محاضر.
جامعوووة بغوووداد بتووواريخ  -دوة بعنووووان حوووق االنتخووواب لجنوووة حقووووق االنسوووان كليوووة القوووانوننووو -

 ماارك. 3/4/2014
قسوم القوانون ندوة بعنوان الجهود الدوليوة و االقليميوة فوي منوع االرهواب الودولي و مكافحتو   -

 ماارك . 14/4/2014جامعة بغداد بتاريخ  –الدولي كلية القانون 
قسوم القوانون الودولي  –ية و حقوق االنسوان لجنوة حقووق االنسوان ندوة بعنوان جرائم الكراه -

 ماارك. 16/4/2014بتاريخ 
بوووين النظريوووة و التطبيوووق فوووي قسوووم  2005مووو تمر بعنووووان دسوووتور جمهوريوووة العوووراق لسووونة  -

 ماارك. 3/5/2013كلية القانون بتاريخ  -القانون العام
كليوووة القوووانون بتووواريخ  –عوووام نووودوة حوووول الصوووياعة التاوووريعية فوووي العوووراق قسوووم القوووانون ال -

 ماارك.  8/5/2014
االتحاد االوربي / اربيل  –الدراسات العليا القانونية في العراق  موتمر دولي حول مستقبل -

 .8/2015/ 24 – 23للفترة من 
جامعوووة بغوووداد بتووواريخ  -الاوووركات ( كليوووة القوووانوننووودوة بعنووووان ) ضووورورات تعوووديل قوووانون  -

 ، معقب. 21/4/2016
خاصة باالجازات الدراسية التي اقامها قسم الا ون العلمية في رئاسوة جامعوة  وراة عمل -

 حضور. 6/2/2017بغداد بتاريخ 
( المنعقووودة فوووي مركوووز  Google Scholarدورة ) كيفيوووة ملوووخ اسوووتمارة التسوووجيل فوووي  -

 ماارك. 18/4/2017جامعة بغداد بتاريخ  –التطوير و التعليم المستمر 
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طويط السوتراتيجي و ادارة الوقوت المنظموة مون قبول المعهود الودولي ندوة تلفزيونية حوول التخ -
 .1/11/2017للتعليم في الواليات المتحدة االمريكية و المنعقدة في جامعة بغداد بتاريخ 

 
 -الوثائق والشهادات اللغوية :

وثيقة النجا  في امتحان الكفاية للغات االجنبيوة الحيوة وذلوك للماواركة فوي امتحوان اللغوة  -
 . 13/7/2002كليزية الذي جرى في كلية االداب / الجامعة المستنصرية بتاريخ االن

وثيقووة النجووا  فووي امتحووان الكفوواية باللغووة العربيووة وذلووك للنجووا  فووي امتحووان اللغووة العربيووة  -
 . 22/6/2002الذي جرى في كلية االداب / الجامعة المستنصرية بتاريخ 

باكموووال سوووتة  بغوووداد –كوووز الثقوووافي الفرنسوووي تيييووود دراسوووة اللغوووة الفرنسوووية صوووادر مووون المر  -
فصوووووول دراسوووووية بواقوووووع اربعوووووين سووووواعة للفصووووول الواحووووود بموجوووووب كتووووواب المركوووووز المووووورقم 

05\CCCL  2006\5\11في. 
 -: و القدم عدد التشكرات و المكافأت

وزارة العووودل بموجوووب الكتووواب المووورقم  –من قبووول مووودير عوووام المعهووود القضوووائي اوووكر وتقووودير  -
 .28/1/2004في  1/62ك/

وزارة العودل بموجوب الكتواب المورقم  –اكر و تقودير مون قبول مودير عوام المعهود القضوائي  -
 .28/2/2006في  1/145ت/

بموجوب الكتواب المورقم  اكر وتقودير صوادر مون قبول وزيور التعلويم العوالي والبحوث العلموي -
 .8/5/2005في  6593

 .4/6/2006في  12243الوزاري المرقم  األمرمنح قدم لمدة سنة واحدة بموجب  -
 727اكر و تقدير من قبل وزير التعليم العالي و البحث العلموي بموجوب الكتواب المورقم  -

 .12/1/2009في 
 .11/2/2009في 3563رقم  اإلداري األمرمنح قدم لمدة اهر واحد بموجب  -
اكر وتقودير صوادر مون قبول وزيور التعلويم العوالي والبحوث العلموي بموجوب الكتواب المورقم  -

 .11/8/2009في  20770
 .25/8/2009في  22316منح قدم لمدة اهر واحد بموجب األمر اإلداري رقم  -
اكر و تقدير مجلوس النوواب/ رئويس لجنوة العالقوات الخارجيوة للتفواني فوي العمول بموجوب  -

 .23/12/2009في  141الكتاب المرقم 
قم م اكر وتقدير صادر من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتواب المور  -

 . و استالم درع الوزارة 19/1/2010في  4/145و
 .7/2/2010في 3396منح قدم لمدة اهر واحد بموجب األمر اإلداري رقم  -
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اكر وتقدير صادر من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتواب المورقم م  -
 .22/12/2010في  4/1730و

فووي  1895م ر/ الكتوواب   موجووباووكر وتقوودير صووادر موون قبوول رئوويس م سسووة الاووهداي ب -
12/10/2010. 

فووي  720بموجووب الكتوواب م خ / اووكر وتقوودير صووادر موون قبوول وزيوور االعمووار و االسووكان -
5/10/2010. 

اوووكر و تقووودير مووون المستاوووار الثقوووافي فوووي الووودائرة الثقافيوووة صووونعاي للتعووواون المثمووور موووع  -
 .28/2/2011في  8/263اجرايات و عمل الدائرة بموجب الكتاب المرقم ث صنعاي /

 للجهود المبذولة في خدمة الوزارة.منح درع وزارة التعليم العالي من قبل الوزير  -
جامعوة بغوداد بموجوب الكتواب المورقم  –اكر و تقدير صادر مون قبول عميود كليوة القوانون  -

 .26/2/2012في  1113
فووي جامعووة بغووداد تثمينووا للجهووود المبذولووة  –اووكر و تقوودير موون قبوول عميوود كليووة القووانون  -

نحو نظام قانوني موحد لعقوود الخودمات العاموة فوي العوراق و ) اقامة ندوة علمية موسومة ب
 .5/4/2012في  1686بموجب الكتاب المرقم ( 

و ذلوووك للكفايووووة العلميووووة و  جامعوووة بغووووداد -اوووكر و تقوووودير مووون قبوووول عميووود كليووووة القووووانون -
لمكافحوة الفسواد االداري فوي  المحاضرات المتميزة التي تم القائها في دورة النظوام القوانوني

بموجوب الكتواب  6/3/2012و لغايوة  19/2/2012التي اقامتها الكلية للمدة مون العراق 
 .24/4/2012في  2001رقم 

جامعووة بغووداد و ذلووك للمسوواهمة فووي حفوول  –اووكر و تقوودير موون قبوول عميوود كليووة القووانون  -
 .22/4/2012في  1945تكريم التدريسين و الطلبة االوائل بموجب الكتاب المرقم 

جامعوووة بغوووداد للحضوووور و المسووواهمة فوووي  –اوووكر و تقووودير مووون قبووول عميووود كليوووة القوووانون  -
فووي  5314بموجووب الكتوواب  2012-2011احتفاليوة تخوورج طلبووة الجامعووة المركزيوة لعووام 

1/11/2012. 
جامعووة كووربالي تثمينووا للجهووود المتميووزة فووي  –اووكر و تقوودير موون قبوول عميوود كليووة القووانون  -

 .27/10/2013في  639سالة طلبة الدرسات العليا بموجب الكتاب المرقم مناقاة ر 
 .22/9/2013في  4881اكر و تقدير من عميد كلية القانون بموجب الكتاب المرقم  -
فوي  38367اكر وتقدير من وزير التعليم التعليم العوالي بموجوب االمور الجوامعي المورقم  -

 .9/1/2014في  267ي المرقم ، و منح القدم بموجب االمر االدار 26/12/2013
فووووووي  549كتوووووواب اووووووكر و تقوووووودير موووووون عميوووووود كليووووووة القووووووانون بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم  -

22/1/2014. 
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 .10/4/2014في 1865كتاب اكر و تقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم  -
فووي  7763كتواب اوكر و تقودير مون رئويس جامعوة بغوداد بموجوب االمور الجوامعي المورقم  -

23/3/2014. 
 280الكتواب المورقم م وهوو/ بموجب كر وتقدير من وزير التعليم العالي و البحث العلميا -

 .2014في 
اووكر وتقووودير موون عميووود الكليووة لمتابعوووة االعمووال االداريوووة بكوول اخوووالص و تفووان ودقوووة و  -

 . 20/3/2014في  1550الاعور العالي بالمس ولية بموجب الكتاب المرقم 
 .29/6/2014في  3026جب الكتاب المرقم اكر وتقدير من عميد الكلية بمو  -
تقوووديرا  1908\9\1الوووذكرى السووونوية ليووووم تاسووويس الكليوووة بتووواريخ اوووهادة تقديريوووة بمناسوووبة  -

 .2012\11\7بتاريخ  للجهود العلمية خدمة للتعليم العالي في العراق
ة لنيل درجو 1908\9\1اهادة تقديرية بمناسبة الذكرى السنوية ليوم تاسيس الكلية بتاريخ  -

 .2013\11\7استاذ مساعد في القانون المدني بتاريخ 
تقوووديرا  1908\9\1اوووهادة تقديريوووة بمناسوووبة الوووذكرى السووونوية ليووووم تاسووويس الكليوووة بتووواريخ  -

 .2014\11\7للجهود العلمية خدمة للتعليم العالي في العراق بتاريخ 
 .23/9/2014في  4122اكر و تقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم  -
 .30/3/2015في  1465اكر و تقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم م ب  -
تقووديرا  15/6/2015فووي  2548اووكر و تقوودير موون عميوود الكليووة بموجووب الكتوواب الموورقم  -

 للجهود المتميزة و التعاون و الحرص خالل فترة تولي منصب عمادة الكلية.
فووي  454بموجووب الكتوواب الموورقم  اووكر وتقوودير موون عميوود كليووة القووانون جامعووة كووربالي  -

وذلك للجهود المتميوزة فوي مناقاوة رسوالة الماجسوتر الموسوومة ب المسو ولية  9/8/2015
 دراسة مقارنة. –المدنية لمصممي برامج الحاسوب 

 298العراقيووة بموجووب الكتوواب الموورقم ق/م/اووكر وتقوودير موون عميوود كليووة القووانون الجامعووة  -
لمااركة في امتحان طلبة الدراسوات العليوا فوي الكليوة ، للجهود القيمة ل 21/2/2016في 

 المذكورة.
جامعوة بغوداد للجهوود المتميوزة فوي الماواركة فوي  –اكر و تقدير من عمادة كليوة القوانون  -

المووو تمر العلموووي التخصصوووي لبحووووث طلبوووة الدراسوووات العليوووا المقوووام تحوووت عنووووان ) دور 
( بموجب الكتاب المرقم  26/4/2016خ الدراسات العليا في خدمة المجتمع المنعقد بتاري

 .28/4/2016في  1580
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اووكر و تقوودير موون عميوود كليووة القووانون جامعووة كووربالي للجهووود المتميووزة فووي مناقاووة رسووالة  -
الماجستير الموسومة بو المس ولية المدنية الناائة عن االخوالل بعقود المعلوماتيوة االطواري 

 .4/10/2016في   454دراسة مقارنة بموجب الكتاب المرقم د ع/ –
الجامعووة العراقيوووة للجهوووود المبذولوووة فوووي اجوووراي  –اووكر و تقووودير مووون عموووادة كليوووة القوووانون  -

قسوووم القووانون الخووواص بموجووب الكتابوووالمرقم  -االمتحانووات الاوووفوية لطلبووة الدراسوووات العليووا
 .14/6/2016في  972ق/م/

فواني فوي االاوراا جامعوة بغوداد لالخوالص و الت –اوكر وتقودير مون عموادة كليوة القوانون  -
 3993على سير االمتحانوات و اعوالن النتوائج فوي الكليوة ، بموجوب الكتواب المورقم م ب 

 .28/11/2016في 
الجامعووة العراقيوووة للجهوووود المبذولوووة فوووي اجوووراي  –اووكر و تقووودير مووون عموووادة كليوووة القوووانون  -

المورقم  بقسوم القوانون الخواص بموجوب الكتوا -االمتحانات الافوية لطلبوة الدراسوات العليوا
 .17/10/2016في  156ق/م/

اوووكر و تقووودير مووون مكتوووب رئووويس الووووزراي لحصوووول الجامعوووة علوووى مراتوووب متقدموووة ضووومن  -
بموجوب الكتواب المورقم م  2016لعوام  QSجامعوة عربيوة علوى وفوق تصونيا  50افضل 
 .18/8/2016في  69/10262ر و 

ر البحووث العلمووي و اووكر و تقوودير موون االمووين العووام لمجلووس النووواب لرعايووة العلووم و تطوووي -
 .18/1/2017في  1/7/681االرتقاي ب  ، بموجب الكتاب المرقم 

اكر و تقدير من عميد كلية القانون جامعة كربالي للجهود المتميوزة فوي مناقاوة اطروحوة  -
دراسوووة مقارنوووة بموجوووب الكتووواب المووورقم د  –الووودكتوراه الموسوووومة بوووو حقووووق ارتفووواق المطوووار 

 .20/3/2017في  40ع/
جامعوة بغوداد لالخوالص و التفواني فوي االاوراا  –دير مون عموادة كليوة القوانون اوكر وتقو -

 3520على سير االمتحانوات و اعوالن النتوائج فوي الكليوة ، بموجوب الكتواب المورقم م ب 
 .6/11/2017في 

جامعووة بغووداد للمسوواهمة فووي االحتفاليووة المركزيووة  –اووكر وتقوودير موون عمووادة كليووة القووانون  -
فووووووووي  3870بموجووووووووب الكتوووووووواب الموووووووورقم م ب   2017- 2016 لجامعووووووووة بغووووووووداد للعووووووووام

3/12/2017. 
اكر و تقدير من عميد كليوة القوانون جامعوة ذي قوار للجهوود المبذولوة فوي مناقاوة رسوالة  -

الماجستير الموسوومة بوو ) فكورة التعووية العقوابي و اثرهوا فوي المسو ولية المدنيوة ( دراسوة 
 .15/2/2018في  1/1/460مقارنة بموجب الكتاب المرقم 
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جامعوووة بغوووداد لتعووواون و الحووورص علوووى انجووواز  –اوووكر وتقووودير مووون عموووادة كليوووة القوووانون  -
االعمال المناطة خالل فترة تولي منصب معاون العميد للاو ون االداريوة بموجوب الكتواب 

 .10/6/2018في  2211المرقم م ب 
 -اللجان الوزارية:

اللجان المناضرة لماروع سوية عضو فريق العمل الوزاري المكلا باالاراا على اعمال  -
من اجل العراق و تفعيل النااطات التنفيذية للماروع بموجب االمر الوزاري المرقم 

 .27/5/2010في  14831
عضو اللجنة الوزارية المكلفة بتقديم استراتيجية و اليات واضحة و متقدمة لبرنامج  -

في  19050قم البعثات البحثية ووضع ضوابط لها بموجب االمر الوزاري المر 
5/7/2010  

رئيس اللجنة الوزارية الماكلة للنظر بمااكل الطلبة العراقيين في بيروت بموجب االمر  -
 .10/5/2010في  12802الوزاري المرقم 

عضو اللجنة الوزارية التي تتولى متابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة  -
( بموجب االمر الوزاري المرقم DAADيمي االلماني )التعليم العالي و هيئة التبادل االكاد

 .18/3/2010في  7532
عضو اللجنة الوزارية التي تتولى دراسة و متابعة تنفيذ عقد اركة ايسكورت التركية و  -

 .10/1/2010في  736اعطاي الرآي النهائي في  بموجب االمر الوزاري المرقم 
و البحث العالي و اللجنة العليا  لتطوير عضو لجنة التنسيق بين وزارة التعليم العالي  -

الخاصة بمكتب رئيس الوزراي بموجب االمر التعليم لتسهيل تنفيذ برنامج البعثات 
 .22/8/2010في  48/5825ذي العدد م ت/ 381الديواني المرقم 

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

الزراعية و التطبيقية و المختبرية في دول البحر االبية المتوسط في مدينة باري 
 .20/5/2010في  13947االيطالية بموجب االمر الوزاري المرقم 

في  481م و ع/ رئيس اللجنة الوزارية الماكلة بموجب االمر الوزاري المرقم -
العداد دراسة عن واقع حال دائرة البعثات و اعادة هكليتها بما يضمن  20/5/2009

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

ة بموجب االمر الوزاري المرقم م و منها الكليعن كثب على اهم المااكل التي تعاني 
 .6/5/2009في  571ع/
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عضو اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بالحوافز التي تصرا الى مكتب المفتا العام  -
 .13/1/2009في  830بموجب االمر الوزاري المرقم 

 عضو لجنة التعيين في مكتب المفتا العام. -
ولة رئيس الوزراي باان استقطاب عضو اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ توجيهات د -

الكفايات العلمية العراقية و تسهيل عودتهم و االسراع في انجاز كافة المعامالت 
 .16/2/2009في  3959المتعلقة بهم بموجب االمر الوزاري 

ممثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في اللجنة الماكلة بموجب االمر الديواني رقم  -
بموجب كتاب الوزارة المرقم  ظر في القضايا المحالة لهيئة النزاهةالخاصة بالن 100

 .10/11/2008في  28074
رئيس الفريق المكلا باجراي زيارة تفتياية و تدقيقية الى جامعة بابل بموجب االمر  -

 .20/11/2007في  2984االداري المرقم 
محافظة النجا رئيس اللجنة الماكلة للنظر بتيسيس الكلية االسالمية الجامعة في  -

 .25/9/2007في  23759االارا بموجب االمر الوزاري المرقم 
رئيس اللجنة المكلفة باجراي زيارة تفتياية الى جامعة كربالي بموجب االمر االداري  -

 .28/8/2007في  2240المرقم 
عضو اللجنة الوزارية الماكلة للنظر بمنح الطلبة المقبولين اجازة بدون راتب ممن لم  -

في  12781سنتي خدمة وظيفية فعلية بعد اخر اهادة بموجب االمر الوزاري  يكملوا
20/5/2007. 

-2007رئيس اللجنة الماكلة لتفقد سير االمتحانات النهائية للدور االول للعام الدراسي  -
في  1589لكليات و مراكز جامعة جامعة بغداد بموجب االمر االداري  2008

5/6/2008. 
سهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم عضو اللجنة الماكلة لت -

 .1/6/2008في  1533بموجب االمر االداري المرقم  2008( لسنة 22)
عضو اللجنة الوزارية المكلفة بزيارة الدائرة الثقافية عمان و اعداد تقرير اامل عن الدائرة  -

 .15/4/2007في   3474بموجب االمر الوزاري ص ب /  / عمانالثقافية
 10/7/2014في  2543عضو اللجنة الوزارية الماكلة بموجب االمر الوزاري المرقم  -

للنظر في موضوع استحداث دراسة الماجستير في القانون الخاص في كلية القانون و 
 الجامعة العراقية. –العلوم السياسية 
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في  5/1115ب ت عضو اللجنة الوزارية الماكلة بموجب االمر الوزاري المرقم  -
لنظر في موضوع استحداث دراسة الدكتوراه في القانون الخاص في كلية ل 8/2/2018

 جامعة تكريت.  -القانون 
 

 -اللجان العلمية:
/ لجنة  جامعة بغداد –عضو لجنة تحديث و تطوير المناهج العلمية في كلية القانون  -

 .16/5/2011في 66االحوال الاخصية بموجب االمر االداري المرقم 
بموجب االمر  في كلية القانون جامة بغداد لجنة مناقاة بحوث التخرج للطلبة عضو -

 .24/4/2011في  57االداري المرقم 
بموجب جامعة بغداد  –في كلية القانون تكليا بتدريس مادة المدخل لدراسة القانون  -

 .28/2/2011في  32االمر االداري المرقم 
 الرابعة. االمتحانية التدقيقية للمرحلة لجنةالعضو  -
جامعة بغداد الماكلة بموجب االمر  –في كلية القانون  عضو لجنة االاراا التربوي -

 .2/11/2011في  4380 االداري المرقم
بموجب االمر االداري  جامعة بغداد –في كلية القانون  – عضو اللجنة االمتحانية الثالثة -

نات و اعالن التي تتولى مهمة االاراا على سير االمتحا 9/2/2012في  715
 النتائج االمتحانية.

الماكلة بموجب  جامعة بغداد –في كلية القانون  عضو وحدة التوجي  و االرااد التربوي -
 .12/1/2012في  213االمر االداري المرقم 

جامعة بغداد بموجب االمر االداري  –عضو لجنة متابعة الخريجين في كلية القانون  -
 .9/2/2012في  734المرقم 

التي تتولى اعداد      23/5/2012في 84لجنة الماكلة بموجب االمر االداري رئيس ال -
 .دليل قسم القانون الخاص

في  53المرقم  رئيس لجنة االستالل في قسم القانون الخاص بموجب االمر االداري -
7/3/2012.  

عضو لجنة االستالل لتدقيق البحوث المقدمة للترقية الماكلة بموجب االمر االداري  -
 .17/6/2012في  140رقم الم

جامعة بغداد بموجب االمر االداري  -عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية القانون  -
 .18/10/2012في  5134المرقم 



 12 

س في  388عضو اللجنة االمتحانية الثانية بموجب االمر االداري المرقم م ع /  -
12/5/2013. 

 .11/9/2012في  4437 عضو لجنة االرااد التربوي بموجب االمر االداري المرقم -
عضو اللجنة المكلفة الجراي االمتحان الافوي لطلبة الماجستير في قسم القانون الخاص  -

 . 2013/ 16/5في  133بموجب االمر االداري المرقم  2013-2012للعام الدراسي 
 7-4عضو اللجنة المكلفة بالمراقبة على سير االمتحان الاامل لطلبة الدكتوراه في  -

 .24/10/2012في  5264موجب االمر االداري المرقم ب 11/2012/
اللجنة المكلفة للقيام باالاراا على االمتحانات المركزية و امتحان الكفاية عضو  -

العلمية للكليات االهلية ) جامعة االمام الصادق ، التراث ، المنصور ( بموجب االمر 
 .8/6/2013في  2999االداري المرقم 

ع االسئلة الخاصة باالمتحان المركزي و الكفاية العلمية لطلبة عضو اللجنة المكلفة بوض -
 .2013/ 21/5س في  408الكليات االهلية بموجب االمر االداري المرقم م ع /

 -2012عضو اللجنة المكلفة باجراي االمتحان الافوي لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي  -
 .16/5/2013في  134بموجب االمر االداري المرقم في  2013

بموجب  2012عضو اللجنة المكلفة باختيار افضل بحث تخرج و رسالة ماجستير لعام  -
 .16/4/2013في  2169االمر االداري 

عضو اللجنة المكلفة باختيار الطلبة الذين سيااركون في المسابقات الدولية باللغة  -
 . 2013/ 30/9في  5019االنكليزية بموجب االمر االداري 

في  4710العلمية في كلية القانون بموجب االمر االداري المرقم عضو لجنة الترقيات  -
11/9/2013. 

عضو لجنة النظر في مفردات الكتاب المنهجي اصول الفق  بموجب االمر االداري  -
 .19/11/2013في  306المرقم 

 305عضو لجنة النظر في مفردات كتاب العقود المسماة بموجب االمر االداري المرقم  -
 .19/11/2013في 

 307عضو لجنة النظر في مفردات كتاب تاريخ القانون بموجب االمر االداري المرقم  -
 .19/11/2013في 

في  5794عضو اللجنة العلمية المركزية بموجب االمر االداري المرقم  -
25/11/2013. 

بموجب االمر  2013عضو لجنة اختيار افضل انتاج علمي و افضل استاذ لعام  -
 .1/2/2014في  736االداري المرقم 
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س في 228عضو اللجنة العلمية االمتحانية المركزية بموجب االمر االداري المرقم  -
17/3/2014. 

عضو اللجنة االمتحانية الرئيسية المركزية في كلية القانون جامعة بغداد بموجب االمر  -
 .2/12/2014س في  716االداري المرقم م ع /

أ في 330موجب االمر االداري عضو اللجنة العلمية في قسم القانون الخاص ب -
27/7/2014. 

مين لالجازات الدراسية داخل العراق عضو اللجنة الماكلة للنظر في ترايحات المتقد -
  .15/1/2015في  303بموجب االمر االداري المرقم ا ع 

نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في كلية القانون جامعة بغداد بموجب  -
 .26/5/2014في  2383مرقم االمر االداري ال

رئيس لجنة الجرد العليا و االاراا على لجان الجرد الفرعية في كلية القانون جامعة  -
 .26/11/2014في  4892بغداد بموجب االمر االداري المرقم 

في كلية القانون جامعة  2015-2014عضو اللجنة االمتحانية المركزية للعام الدراسي  -
 .2/12/2014س في  716ي المرقم بغداد بموجب االمر االدار 

عضو لجنة ترايح الموظفين المتميزين في كلية القانون جامعة بغداد بموجب االمر  -
 .28/1/2015في  570االداري المرقم 

في أ 330عضو اللجنة العلمية في قسم القانون الخاص بموجب االمر االداري المرقم  -
27/7/2014. 

حان الافوي لطلبة الدكتوراه و الماجستير في قسم عضو اللجنة االمتحانية الجراي االمت -
في  18بموجب االمر االداري المرقم  2015 -2014القانون الخاص للعام الدراسي 

18/1/2015. 
رئيس اللجنة اللجنة الماكلة في كلية القانون للنظر بطلبات منتسبي الكلية العادة النظر  -

ة بموجب االمر االداري المرقم م ب سكينهم لمن لديهم عبن بتحديد الدرجة الوظيفيتب
 .18/2/2014في  1013

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

 .9/9/2015في  332بموجب االمر االداري المرقم 
جامعة بغداد بموجب االمر  –عضو اللجنة العلمية في قسم القانون الخاص كلية القانون  -

 .8/10/2015في  377االداري 
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جامعة بغداد التي تتولى تقليص النفقات وزيادة  –رئيس اللجنة الماكلة في كلية القانون  -
في  5076بموجب االمر االداري م ب  2016الموارد المالية للخزينة العامة لسنة

30/11/2015. 
رئيس اللجنة الماكلة في كلية القانون جامعة بغداد المكلفة بوضع الخطط االستراتيجية  -

 .21/6/2016في  2276للخمس سنوات القادمة بموجب االمر االداري المرقم ا ع 
عضو اللجنة االمتحانية المركزية لدراسة الدبلوم العالي في مكافحة الفساد في كلية  -

 .3/11/2016س في 615جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع / –القانون 
بموجب االمر االداري  2016/2017عضو اللجنة االمتحانية المركزية للعام الدراسي  -

 . 28/12/2016س في 762المرقم م ع 
االمر االداري بموجب  رئيس اللجنة العليا لالاراا على عمليات جرد المخازن في الكلية -

 .27/11/2016في  3986م ب المرقم 
لجنة تدقيق االجازات الدراسية التي تتولى مهمة تدقيق بيانات المتقدمين لالجازات  رئيس -

في  582جامعة بغداد بموجب االمر االداري المرقم م ع / –الدراسية في كلية القانون 
5/2/2017.  

اص للعام رئيس لجنة مناقاة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة في فرع القانون الخ -
 .27/4/2017في  81بموجب االمر االداري المرقم  2017 -2016الدراسي 

جامعة بغداد التي تتولى مهمة االاراا على  –عضو اللجنة المركزية في كلية القانون  -
في  1014التقديم و القبول في الدراسات العليا بموجب االمر االداري المرقم م ع /

14/3/2014. 
االمر  جامعة بغداد بموجب -يم االداي الم سسي في كلية القانونعضو لجنة معايير تقي -

 .2/4/2017في  1227االداري المرقم م ع /
كلية القانون / جامعة بغداد الطروحة  –عضو لجنة االستالل في فرع القانون الخاص  -

الدكتوراه الموسومة بو)االستحواذ في الاركة القابضة و اثره على حقوق المعترضين 
 .10/4/2017في  67انونية مقارنة (  بموجب االمر االداري المرقم دراسة ق

كلية القانون / جامعة بغداد لرسالة  –رئيس لجنة االستالل في فرع القانون الخاص  -
بموجب االمر  دراسة مقارنة ( -النفطية الماجستير الموسومة بو ) عقد تامين المااريع

 .13/4/2017في  70االداري المرقم 
ة االستالل لرسالة الماجستير الموسومة بو ) التنظيم القانوني للماروع الماترك رئيس لجن -

جامعة بغداد بموجب االمر  –دراسة مقارنة ( في فرع القانون الخاص كلية القانون  –
 .29/1/2017في  23االداري المرقم 
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 -المشاركات العلمية خارج العراق :

ي فوووي مدينوووة بوووون االلمانيوووة لمناقاوووة تقوووديم االلموووان –حضوووور االجتمووواع السووونوي العراقوووي  -
 30985الطلبووة العووراقيين لزموواالت منظمووة الووداد االلمانيووة بموجووب االموور الوووزاري الموورقم 

 .6/12/2010في 
عضوو اللجنوة الوزاريوة التوي قاموت بزيوارة عودد مون الم سسوات العلميوة التركيوة لالطوالع و  -

قوووات الثقوووافي بوووين الجانوووب العراقوووي و اسوووتثمار االمكانوووات المتاحوووة فوووي اطوووار تعزيوووز العال
 .23/5/2010في  21/12435التركي بموجب االمر الوزاري ص ب /

( DAADالماوواركة فووي وراووة العموول المقامووة موون قبوول هيئووة التبووادل االكوواديمي االلموواني ) -
 .5/5/2010في  12370في اربيل بموجب االمر الوزاري المرقم 

ات الدراسوووية فوووي العوووراق فوووي وراوووة عمووول نظمهوووا الماووواركة بتقوووديم دراسوووة عووون واقوووع البعثووو -
 -24حوول ادارة بورامج البعثوات فوي العوراق للفتورة مون )  فوي عموان مكتب يونسوكو العوراق

فووووووووووووووي  21/29612ص ب / بموجووووووووووووووب االموووووووووووووور الوووووووووووووووزاري الموووووووووووووورقم 11/2010( 25
22/11/2010. 

بزيووووارة الم سسوووووات  9/10/2010 – 3عضووووو اللجنووووة الوزاريوووووة التووووي قاموووووت للفتوووورة مووووون  -
لفرنسووية التعليميووة و لقوواي المسوو ولين المختصووين باعووداد و تهيئووة برنووامج الموونح الدراسووية ا

 الفرنسية الماتركة التكاليا. -العراقية
عضو لجنة التفاوة مع الوفد االلماني حول الترايحات النهائية للمتقدمين للدراسة للعام  -

لمانيووووووة و مناقاووووووة ( وزيووووووارة الجامعووووووات و الم سسووووووات االكاديميووووووة اال2011 – 2010)
 21/1037/ اسووتراتيجية التعوواون المسووتقبلية بووين الجووانبين بموجووب االموور الوووزاري ص ب

 .18/1/2010في 
عضو اللجنة الوزارية المخولة بالتفاوة و التوقيع ال عداد موذكرة تفواهم بوين وزارة التعلويم  -

فوي  20636مورقم بموجوب االمور الووزاري ال فوي المانيوا العالي و جامعة ايرالنكن نوورنبرك
25/10/2009. 

اجتمووواع اللجوووان المتخصصوووة ) لجنوووة العلووووم االجتماعيوووة و االنسوووانية( خوووالل  الماووواركة -
 10/2009/  19- 16للمووو تمر العوووام لليونسوووكو فوووي بووواريس للفتووورة مووون مووون  35الووودورة 

 .5/10/2009في  21/19005بموجب االمر الوزاري المرقم ص ب / 
لجانبين العراقي و التركي الوذي عقود فوي اسوطنبول للفتورة حضور االجتماع الماترك بين ا -

تنفيذا لمبادئ االعالن السياسوي االسوتراتيجي الماوترك الموقوع بوين  9/2009/ 18- 17
  .10/9/2009/ في 21الجانبين بموجب االمر الوزاري المرقم ص ب/
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ات بعنوووان عضووو اللجنووة العلميووة للموو تمر الوودولي فووي الجامعووة االمريكيووة فووي دولووة االمووار  -
 دبي. 2018نوفمبر  15 -13التنمية المستدامة و المس ولية االجتماعية المنعقد بتاريخ 

 
 -والمقاالت العلمية : و الدراسات البحوثالكتب و 

مناوور فوي بحوث /  دراسوة مقارنوة – اختالل التوازن العقدي الناجم عن الاوروط التعسوفية -
  بغداد. 2011 –ثاني العدد ال -26مجلة العلوم القانونيةالمجلد 

 –ي مجلوة كليوة الحقووق مناوور فوبحوث فكرة االداب العامة ومدلولها القانوني والفلسفي /  -
 .2012، 3، العدد  13المجلد  جامع النهرين

دراسة بعنوان ) دائرة البعثات بين الواقع و الطمو  و االفواق المسوتقبلية ( حصولت موافقوة  -
راسة وتم تعميمها على بقية دوائر الوزارة لغرة اعداد على الد العالي معالي وزير التعليم

، و تم توجي  كتاب اوكر وتقودير 17/7/2009بموجب الهاما الم رخ في دراسة مااب  
 .11/8/2009في  20770عن هذه الدراسة بموجب الكتاب 

دليوول التقووديم للدراسووة خووارج العووراق ، الماوورا العووام علووى لجنووة االعووداد و تووم ناوور الوودليل  -
 .2010 عام

مناوور فوي مجلوة كليوة بحوث دراسوة قانونيوة ،  –الوفاي االلكترونوي كوسويلة لتنفيوذ االلتوزام  -
 .2012، ايلول  4، العدد 14جامعة النهرين المجلد  –الحقوق 

، كتووواب ، رقوووم االيوووداع فوووي دار الكتوووب و الوثوووائق الووووجيز فوووي القوووانون البحوووري و الجووووي  -
 .2012لسنة  1930ببغداد 

دراسوووة مقارنوووة ، كتووواب ، رقوووم  –ازن العقووودي النووواجم عووون الاوووروط التعسوووفية اخوووتالل التوووو  -
 . 2012لسنة  1931و الوثائق ببغداد االيداع في دار الكتب 

فوي ر فوي مجلوة العلووم القانونيوة و ناومبحوث  ،دراسة مقارنة –رهن المنقوالت عير المادية  -
 .2015المجلد الثالثون العدد الثاني لسنة 

بحوث مقبوول  –اريك في المال الاوائع فوي حالوة االنتفواع و التصورا حق الرجوع على ال -
مناووور .6/4/2015فووي  132/2015للناوور فووي مجلووة العلوووم القانونيووة بموجووب الكتوواب 

 .2017في العدد الخاص الثاني ، الجزي االول ، سنة 
فووي  دراسووة مقارنووة مقبووول للناوور –المدنيووة لتصوواميم الوودوائر المتكاملووة  القانونيووة الحمايووة -

ط بتوواريخ  103مجلووة جامعووة االنبووار للعلوووم القانونيووة و السياسووية بموجووب الكتوواب الموورقم 
 .2017، المجلد االول ، لسنة  12، مناور في العدد 8/5/2016
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مقبوووول للناووور فوووي مجلوووة رسوووالة االتفووواق كعنصووور للعقووود فوووي النظوووام القوووانوني االنكليوووزي ،  -
بتووووواريخ  9ب بموجوووووب الكتووووواب المووووورقم جامعوووووة كوووووربالي بموجووووو -كليوووووة القوووووانون -الحقووووووق

20/3/2017. 
 المعووامالت االلكترونيووة العراقووي التوقيووع االلكترونووي و فووي قووانوندراسووة العقوود االلكترونووي  -

جامعووة  –مقبووول للناوور فووي المجلووة االكاديميووة للبحووث القووانوني  باللغووة االنكليزيووة، بحووث
بتووووواريخ  2017ب ق/ /ك   ع س/م أ05بموجوووووب االستاوووووهاد المووووورقم  بجايوووووة/ الجزائووووور

 .2017لسنة  15، المجلد  1، مناور في العدد 11/1/2017
دراسووة مقارنووة ، بحووث  -الطبيعووة القانونيووة لاوورط االحتفوواظ بالملكيووة علووى سووبيل الضوومان -

ماوووترك مقبوووول للناووور فوووي مجلوووة جامعوووة االنبوووار للعلووووم القانونيوووة و السياسوووية ، بموجوووب 
 .14/5/2017في  71الكتاب المرقم ت 

تجاهووات الحديثووة فووي تحديوود القووانون واجووب التطبيووق علووى االلتزامووات عيوور التعاقديووة ، اال -
جامعة النهرين بموجب الكتواب المورقم  –بحث منفرد مقبول للنار في مجلة كلية الحقوق 

 .25/5/2017في  100
مضوومون العقوود دراسووة مقارنووة بووين النظووام القووانوني االنكليووزي و القووانون الموودني الفرنسووي  -

، بحوووث مناوووور فوووي 2016اوووباط  10عووودل بموجوووب المرسووووم التاوووريعي الصوووادر فوووي الم
، 1، العوووودد17جامعووووة بجايووووة / الجزائوووور المجلوووود  –المجلووووة االكاديميووووة للبحووووث القووووانوني 

2018. 
دراسوة فوي النظوام القوانوني  –قاعدة الحق في السوكوت خوالل مرحلوة المفاوضوات العقديوة  -

السوونة  2العوودد  3مجلووة العلوووم القانونيووة المجلوود االنكلوووامريكي بحووث ماووترك مناووور فووي 
2017. 

 -البحوث و الرسائل المقومة علميا: -
محالوة بموجوب كتواب رسالة ماجستر القانون الواجوب التطبيوق علوى عقوود التوزيوع الدوليوة  -

 .6/10/2013في  32396دائرة البعثات و العالقات الثقافية المرقم 
عتمووواد المسوووندي محوووال بموجوووب كتووواب جامعوووة بحوووث القوووانون الواجوووب التطبيوووق علوووى اال -

 .21/11/2013في  22/25االنبار المرقم 
محووال بموجووب كتوواب بحووث حمايووة المتعاقوود الضووعيا فووي مرحلووة ابوورام العقوود االلكترونووي  -

 .16/6/2014في  63كلية االدارة و االقتصاد الجامعة المستنصرية المرقم 
محوال بموجوب كتواب كليوة االدارة و  بحوث ياالثار القانونية للقبة في عقد الرهن الحيواز  -

 .16/6/2014في  63االقتصاد الجامعة المستنصرية المرقم 



 18 

النظوووام القوووانوني لعقووود االتصووواالت الحديثوووة رسوووالة ماجسوووتير محالوووة بموجوووب كتووواب دائووورة  -
 .23/7/2012في  1213البعثات المرقم 

جسوووتير محالوووة بموجوووب دراسوووة مقارنوووة رسوووالة ما –االلتوووزام بالتبصوووير فوووي المجوووال الطبوووي  -
 .7/5/2012في  10074كتاب دائرة البعثات المرقم 

حووق المسوواطحة فووي القووانون الموودني العراقووي رسووالة ماجسووتير محالووة بموجووب كتوواب دائوورة  -
 .23/7/2012في  16215البعثات المرقم 

المكاتب االستاوارية بحوث محوال بموجوب كتواب مجلوة  المس ولية المدنية في عقد خدمات -
 .25/2/2013في  31/8نبار للعلوم القانونية و السياسية المرقم جامعة اال

الرقابة البرلمانية على الموازنة العاموة نحوو بنواي قوانوني جديود بحوث محوال بموجوب كتواب  -
 .23/4/2014هيئة النزاهة العامة الم رخ في 

دراسووة مقارنووة بحووث محووال  –العووب كوورة القوودم االختصوواص القضووائي فووي عقوود احتووراا  -
 .11/1/2015في  88/2015كتاب مجلة العلوم القانونية المرقم  بموجب

العيب في المبيوع بحوث محوال بموجوب موذكرة رئويس لجنوة القوانون الخاصوة بجوائزة التعلويم  -
 .18/12/2014العالي للعلوم االجتماعية الم رخة في 

مجلوووس العقوووود العينيوووة فوووي الفقووو  االسوووالمي و القوووانون بحوووث محوووال مووون لجنوووة الترقيوووات  -
فووووي  22العلميووووة فووووي كليووووة القووووانون الجامعووووة العراقيووووة بموجووووب الكتوووواب الموووورقم ت ع ق /

5/5/2015. 
مجلووس العقووود الاووكلية فووي الفقوو  االسووالمي و القووانون، بحووث محووال موون لجنووة الترقيوووات  -

فووووي  22العلميووووة فووووي كليووووة القووووانون الجامعووووة العراقيووووة بموجووووب الكتوووواب الموووورقم ت ع ق /
5/5/2015. 

تعاقد في ضوي تطور العالقات التعاقدية ، رسالة ماجستير جامعة االسوراي الصورية في ال -
فووي  25329الموورقم فووي االردن محالووة بموجووب كتوواب دائوورة البعثووات و العالقووات الثقافيووة 

30/8/2015. 
مس ولية الطبيب المدنية عن اخطائ  المهنية، بحث محال من لجنة الترقيات العلميوة فوي  -

فوووووي  128الجامعوووووة المستنصووووورية بموجوووووب الكتووووواب المووووورقم  –د كليوووووة االدارة و االقتصوووووا
20/9/2015. 

االحكووام القانونيووة لالنابووة فووي الوفوواي ، بحووث محووال موون لجنووة الترقيووات العلميووة فووي كليووة  -
فوووووووووي  128الجامعوووووووووة المستنصووووووووورية بموجوووووووووب الكتووووووووواب المووووووووورقم  –االدارة و االقتصووووووووواد 

20/9/2015. 
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بحووث محووال موون لجنووة الترقيووات العلميووة كليوووة التزامووات العاموول فووي عقوود العموول الفووردي،  -
 .16/12/2015في  77الجامعة العراقية بموجب الكتاب ت ع/ –القانون 

 –التزام صاحب العمل بدفع االجر، بحث محال من لجنوة الترقيوات العلميوة كليوة القوانون  -
 .16/12/2015في  77الجامعة العراقية بموجب الكتاب ت ع/

موون لجنووة الترقيووات العلميووة كليووة النسووور الجامعووة االهليووة  اركووان الفضووالة ، بحووث محووال -
 .21/12/2015بموجب الكتاب المورخ في 

اركات االقتصاد المختلط ، بحث محال من لجنة الترقيات العلمية كليوة النسوور الجامعوة  -
 .21/12/2015االهلية بموجب الكتاب المورخ في 

ات العلميوووة كليوووة النسوووور الجامعوووة تحوووول القووورار االداري ، بحوووث محوووال مووون لجنوووة الترقيووو -
 .21/12/2015االهلية بموجب الكتاب المورخ في 

المس ولية التضاممية عن العمل عيور الماوروع فوي القوانون المودني العراقوي، بحوث محوال  -
كلية القانون و السياسة بموجب الكتاب  –للتقيم من لجنة الترقيات العلمية جامعة كركوك 

 .4/4/2016س في 71المرقم 
دراسة مقارنوة ، بحوث محوال للتقويم مون لجنوة الترقيوات العلميوة جامعوة  –عقد ازالة االلغام  -

 .4/4/2016س في 71كلية القانون و السياسة بموجب الكتاب المرقم  –كركوك 
المصلحة العامة و حق استغالل المصنفات عبر االنترنت ، بحث محال للتقيم من مجلة  -

ط فووووووووي 96ة و السياسووووووووية بموجووووووووب الكتوووووووواب الموووووووورقم جامعووووووووة االنبووووووووار للعلوووووووووم القانونيوووووووو
27/4/2016. 

الضمانات المالية في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية، بحث محال للتقييم من  -
 .4/9/2016مجلة االنبار للعلوم القانونية و السياسية بموجب الكتاب الم رخ في 

ارنووة ، رسوووالة ماجسووتير محالوووة دراسوووة مق –فوووات الفرصووة فوووي المسوو ولية الطبيوووة المدنيووة  -
س فووووووي 84جامعووووووة الفلوجووووووة الموووووورقم  –للتقيوووووويم العلمووووووي بموجووووووب كتوووووواب كليووووووة القووووووانون 

24/11/2016. 
االلتزام قبل التعاقد باعالم المستهلك االلكتروني، بحث محال للتقييم من قبل مجلة العلوم  -

فوووووووي  12بموجوووووووب الكتووووووواب المووووووورقم م ع ق/جامعوووووووة بغوووووووداد  –القانونيوووووووة كليوووووووة القوووووووانون 
26/1/2017. 

حق العرة العلني للمصنفات السوينمائية ، بحوث محوال مون مكتوب الترقيوات العلميوة فوي  -
 .26/3/2017، بتاريخ  AUEالجامعة االمريكية في االمارات 
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حمايوووة العالموووة التجاريوووة الماوووهورة وفقوووا للقوووانون االردنوووي و القوووانون االمووواراتي و اتفاقيوووة  -
قيوووات العلميوووة فوووي الجامعوووة االمريكيوووة فوووي االموووارات توووربس، بحوووث محوووال مووون مكتوووب التر 

AUE  26/3/2017، بتاريخ. 
التصووووور القووووانوني للعربووووون ، بحووووث محووووال موووون مكتووووب الترقيووووات العلميووووة فووووي الجامعووووة  -

 .26/3/2017، بتاريخ  AUEاالمريكية في االمارات 
من مكتب  وضع الجوائح في الفق  االسالمي و القانونين االردني و الكويتي، بحث محال -

 .26/3/2017، بتاريخ  AUEالترقيات العلمية في الجامعة االمريكية في االمارات 
اقالة العقود ، بحث محال من مكتب الترقيات العلمية في الجامعة االمريكية في االمارات  -

AUE  26/3/2017، بتاريخ. 
المريكيوة فوي ماهية عقد الفرناايز، بحث محال من مكتب الترقيات العلمية فوي الجامعوة ا -

 .26/3/2017، بتاريخ  AUEاالمارات 
محوول عقوود تووامين الماوواريع النفطيووة ، بحووث محووال للتقوويم موون مجلووة العلوووم القانونيووة كليووة  -

 .5/4/2017في  59/2017جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع ق / –القانون 
اوواط الرياضووي، التووامين ضوود االصووابات الرياضووية المسووببة للعجووز المهنووي للعموول فووي الن -

بحث محال للتقويم بموجب كتاب مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية و السياسوية المورقم 
 . 10/4/2017في  46ت 

التزامات عقد التاجير التمويلي و خصائص  بحث محال للتقييم من مجلة العلوم القانونيوة  -
 .24/4/2017ي ف 77جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع ق / –، كلية القانون 

تنووازع القوووانين علووى تكوووين العقوود الوودولي بحووث محووال للتقيوويم موون مجلووة العلوووم القانونيووة ،  -
 .18/4/2017في  69جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع ق/ –كلية القانون 

الضوورر المرتوود فووي نطوواق المسوو ولية المدنيووة عوون حوووادث الطووائرات ، بحووث محووال للتقيوويم  -
فوي  109جامعة بغداد بموجب الكتاب المورقم  –القانونية ، كلية القانون من مجلة العلوم 

28/5/2017. 
دراسة قانونية مقارنة ،  -نزاعات االستثمار االجنبي في التاريع العراقي و اقليم كردستان -

جامعوووة بغوووداد بموجوووب  –كليوووة القوووانون  ،بحووث محوووال للتقيووويم مووون مجلوووة العلووووم القانونيوووة 
 .11/6/2017في  124الكتاب المرقم 

االتفاقات المعدلة للمس ولية الطبية دراسة مقارنة بين القانون االماراتي و االنجليزي بحث  -
جامعووة بغووداد بموجووب الكتوواب  –محووال للتقيوويم موون مجلووة العلوووم القانونيووة ن كليووة القووانون 

 .11/9/2017في  160المرقم 
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دراسوووة تحليليوووة مقارنوووة بالقوووانون مسووو ولية حوووائز العقوووار المدنيوووة فوووي القوووانون االنكليوووزي /  -
جامعوووة بغوووداد  –بحوووث محوووال للتقيووويم مووون مجلوووة العلووووم القانونيوووة ن كليوووة القوووانون  المووودني

 .11/9/2017في  159بموجب الكتاب المرقم 
دراسوووة مقارنوووة رسوووالة ماجسوووتير محالوووة  –االبطوووال القضوووائي لسوووندات التسوووجيل العقووواري  -

 . 8/8/2017في  284س / عة النهرين المرقم جام –للتقييم بموجب كتاب كلية الحقوق 
االتفاقوووات المعدلوووة للمسووو ولية الطبيوووة دراسوووة مقارنوووة بوووين القوووانون االمووواراتي و االنكليوووزي   -

جامعوووة بغوووداد بموجوووب  –بحووث محوووال للتقيووويم مووون مجلوووة العلووووم القانونيوووة ، كليوووة القوووانون 
 .11/9/2017في  160الكتاب المرقم 

مقارنة بحوث محوال للتقويم مون قبول لجنوة الترقيوات العلميوة فوي  دراسة –القصد في الحيازة  -
 .29/10/2017كلية القانون جامعة بابل بموجب الكتاب المرقم بال و المورخ في 

دراسووة مقارنووة بحووث محووال للتقوويم موون قبوول لجنووة  –تبوور  البووائع موون ضوومان العيووب الخفووي  -
توواب الموورقم بووال و المووورخ فووي الترقيووات العلميووة فووي كليووة القووانون جامعووة بابوول بموجووب الك

29/10/2017. 
دراسة مقارنة بحوث محوال للتقويم مون  –االساس القانوني النتقال الملكية في عقد المقاولة  -

قبوول لجنووة الترقيووات العلميووة فووي كليووة القووانون جامعووة بابوول بموجووب الكتوواب الموورقم بووال و 
 .29/10/2017المورخ في 

راتي فووي الفعوول الضووار دراسووة تحليليووة مقارنووة بالفقوو  موونهج قووانون المعووامالت المدنيووة االمووا -
 –االسالمي بحث باللغة االنكليزية محال للتقييم من مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون 

 .17/12/2017في  250جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم 
لجنوووة مووون قبووول النظوووام القوووانوني التحووواد الموووالك و اتحووواد الاووواعلين بحوووث محوووال للتقيووويم  -

جامعوووة ديوووالى بموجوووب الكتووواب  –الترقيوووات العلميوووة فوووي كليوووة القوووانون و العلووووم السياسوووية 
 .7/12/2018س في  29المرقم 

النظوام القووانوني للتفوواوة االلكترونووي بحوث محووال للتقيوويم موون قبول لجنووة الترقيووات العلميووة  -
س فووي  29م جامعووة ديووالى بموجووب الكتوواب الموورق –فووي كليووة القووانون و العلوووم السياسووية 

7/12/2018. 
اعووادة التفوواوة فووي العقووود الدوليووة رسووالة ماجسووتير محالووة للتقيوويم العلمووي موون قبوول كليووة  -

 .11/12/2017قي  2413الجامعة العراقية بموجب الكتاب المرقم ق /م/  -القانون
بعة صور المس ولية المدنية لرجل الارطة بحث محال للتقيم من مجلة العلوم القانونية  -

 .4/1/2018في  4الكتاب المرقم  بموجب
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التفسير المتطور للقانون و اثره في االثبات المدني رسالة ماجستير محالة للتقيييم العلمي  -
فووووووي  20موووووون قبوووووول كليووووووة االمووووووام الكوووووواظم للعلوووووووم االسووووووالمية بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم 

15/1/2018. 
قيات العلمية في كلية التحكيم في العمليات المصرفية بحث محال للتقيم من قبل لجنة التر  -

 .1/2018/ 18في  782المامون الجامعة بموجب الكتاب المرقم ص ق س /
اوووركة الاوووخص الواحووود محووودودة المسووو ولية بحوووث محوووال للتقووويم مووون قبووول لجنوووة الترقيوووات  -

/ 18فوووي  782العلميوووة فوووي كليوووة الموووامون الجامعوووة بموجوووب الكتووواب المووورقم ص ق س /
1/2018. 

رد على البرامج الخاصة للمعلومات بحث محال للتقييم من مجلوة اطراا عقد المقاولة الوا -
 جامعة بغداد بموجب الكتاب الم رخ بال. –العلوم القانونية ، كلية القانون 

المسوو ولية الماديووة و تطبيقاتهووا فووي القووانون الخوواص رسووالة ماجسووتير محالووة للتقوويم منقبوول  -
 .7/2/2018في  36المرقم  كلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية بموجب الكتاب

دراسوة مقارنوة اطروحوة دكتووراه محالوة للتقيويم مون كليوة  –االرتباط فوي اجورايات التقاضوي  -
 .21/2/2018في  73جامعة بابل بموجب الكتاب المرقم س  –القانون 

المسوو ولية المدنيووة للطبيووب فووي الم سسووات الطبيووة العامووة بحووث محووال للتقيوويم موون مجلووة  -
فووووووي  48جامعووووووة بغووووووداد بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم  –، كليووووووة القووووووانون  العلوووووووم القانونيووووووة

2/4/2018. 
دراسوووة تحليليوووة فوووي اطوووار  –حقووووق الم سسوووات االعالميوووة باوووان المصووونفات االلكترونيوووة  -

قانون دولة االمارات العربية المتحدة بحث محال للتقييم من مجلوة العلووم القانونيوة ، كليوة 
 .15/4/2018في  8تاب المرقم جامعة بغداد بموجب الك –القانون 

المس ولية المدنية الناجمة عن اخوالل الوديوع بالتزامو  بالمحافظوة علوى الوديعوة وردهوا فوي  -
دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي بحث محال للتقييم مون  –القانون االنكليزي 

فوووي  68ب المووورقم جامعوووة بغوووداد بموجوووب الكتوووا –مجلوووة العلووووم القانونيوووة ، كليوووة القوووانون 
18/4/2018. 

العوامل الم ثرة على معيار المعقولية لتحديد االهمال في القانون االنكليزي دراسة تحليلية  -
مقارنوووة بالقوووانون المووودني العراقوووي بحوووث محوووال للتقيووويم مووون مجلوووة العلووووم القانونيوووة ، كليوووة 

 .7/5/2018في  95جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم –القانون 
الدارة فووي القووانون الخوواص دراسووة مقارنووة بووين القووانون و الفقوو  االسووالمي رسوووالة اعمووال ا -

ماجسوووتير محالوووة للتقيووويم بموجوووب كتووواب كليوووة االموووام الكووواظم للعلووووم االسوووالمية بموجوووب 
 .2018/ 9/5في  53الكتاب 
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دراسة مقارنة رسالة ماجستير محالة للتقييم  –االخالل الجسيم و اثره في تقدير التعوية  -
بموجووب الكتوواب الموورقم جهوواز االاووراا و التقووويم العلمووي  –قبوول وزارة التعلوويم العووالي موون 

 .7/5/2018في  1110
دراسوة مقارنوة فوي  –االخالل المسبق و اثره في تنفيذ االلتزام العقدي على حساب المودين  -

، كليوة بحث محال للتقييم من مجلة العلوم القانونيوة  القوانين المدنية و القانون االنكليزي.
 .28/5/2018في  111جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  –القانون 

دراسوووة مقارنوووة بحوووث محوووال للتقيووويم مووون مجلوووة العلووووم  –النظريوووة العاموووة لوووالرادة الضووومنية  -
 .24/9/2018في  134جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  –القانونية ، كلية القانون 

 
 -مناقشة الرسائل العلمية: -
 جامعة بغداد -كلية القانون عقد البيع المبرم عبر ابكة االنترنت رسالة ماجستيرااكالية  -

 .12/9/2013في  4723عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم 
جامعووووة  –كليوووة القوووانون  ،التنظووويم القوووانوني للعوووالج بالخاليووووا الجذعيوووة رسوووالة ماجسووووتير  -

 .26/9/2013في  545ي كربالي عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االدار 
جامعوة بغوداد عضوو لجنوة مناقاوة  –الحماية المدنية للبيئوة رسوالة ماجسوتير كليوة القوانون  -

 .12/12/2013في  6221بموجب االمر االداري المرقم 
دراسة مقارنة رسالة  –المس ولية المدنية للدولة عن االعمال االرهابية في القانون العراقي  -

 1844 بموجووب االموور االداريمعووة بغووداد عضووو لجنووة مناقاووة ماجسووتير كليووة القووانون جا
 .9/4/2014في 

التنظيم القانوني لحق التجريد في عقد الكفالوة رسوالة ماجسوتير كليوة القوانون جامعوة بغوداد  -
 .6/5/2014في  2171عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم 

دراسوة مقارنوة اطروحوة دكتووراه كليوة  –المس ولية الماديوة للمنوتج عون فعول سولعت  المعيبو   -
فوووي  400جامعوووة بغوووداد عضوووو لجنوووة مناقاوووة بموجوووب االمووور االداري المووورقم  –القوووانون 

20/1/2015. 
دراسوووة مقارنوووة رسوووالة ماجسوووتير كليوووة  –المسووو ولية المدنيوووة لمصصووومي بووورامج الحاسووووب  -

فووي  377القووانون جامعووة كووربالي عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الموورقم دع 
2/7/2015. 

الغووا و اثووره فووي المسوو ولية العقديووة دراسووة مقارنووة اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون جامعووة  -
 .1/10/2015في  4067بغداد عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم دع 
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دراسوة مقارنوة بوين القوانون و  –انتقال الحق في التعووية عون الضورر الوى الخلوا العوام  -
جامعووة بغووداد ، عضووو لجنووة مناقاووة  –كليووة القووانون  اطروحووة دكتوووراه  مي،الفقوو  االسووال

 .31/1/2016في  588بموجب االمر االداري المرقم دع 
، اطروحووة دكتوووراه كليووة  دراسووة مقارنووة –اوورط الملكيووة المفوورزة فووي رهوون الحقوووق تامينيووا  -

فوي  1485دع  جامعة بغداد عضو لجنة مناقاوة بموجوب االمور االداري المورقم -القانون
24/4/2016. 

توودرج القواعوود العقديووة دراسووة فووي معياريووة العقووود، اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون جامعووة  -
 .15/5/2016في  1718بغداد عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري دع 

دراسووة مقارنووة رسووالة ماجسووتير  –المركووز القووانوني للمهنوودس االستاوواري فووي عقوود الفيووديك  -
فوي  2460جامعة بغداد عضو لجنة مناقاوة بموجوب االمور االداري د ع  –ن كلية القانو 

5/7/2016. 
 –دراسووة مقارنووة اطروحووة دكتوووراه كليووة القووانون  –النظووام القووانوني لعقووود البووث الفضووائي  -

فوووووي  3680جامعوووووة بغوووووداد عضوووووو لجنوووووة مناقاوووووة بموجوووووب االمووووور االداري المووووورقم د ع 
31/10/2016. 

جامعوووة بغوووداد كليوووة  –عقووود اطروحوووة دكتووووراه كليوووة القوووانون سووولطة القاضوووي فوووي تكميووول ال -
فووووووووي  3884القووووووووانون عضووووووووو لجنووووووووة مناقاووووووووة بموجووووووووب االموووووووور االداري الموووووووورقم د ع /

15/11/2016. 
دراسووة مقارنوووة ، اطروحوووة دكتووووراه  –النظووام القوووانوني لعقووود خدمووة المعلوموووات االلكترونيوووة  -

االمووور االداري المووورقم د ع جامعوووة بغوووداد عضوووو لجنوووة مناقاوووة بموجوووب  –كليوووة القوووانون 
 .19/1/2017في  345/

جامعوة كووربالي  –دراسوة مقارنوة ، اطروحووة دكتووراه كليوة القوانون  –حقووق ارتفواق المطوار  -
 .7/2/2017في  65عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم د ع /

طروحووة دكتوووراه دراسووة فووي القووانون العراقووي و االنجليووزي ا –اثور االرادة الباطنووة فووي العقوود  -
جامعوووووة بغوووووداد عضوووووو لجنوووووة مناقاوووووة بموجوووووب االمووووور االداري المووووورقم  –كليوووووة القوووووانون 

 . 5/7/2017في  2148د.ع.
دراسوووة مقارنوووة اطروحوووة دكتووووراه كليووووة  –المووودد و اثرهوووا فوووي مسوووائل االحووووال الاخصووووية  -

 4017جامعووة بغووداد عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الموورقم د ع  –القووانون 
 .13/12/2017ي ف
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 –فكوورة التعوووية العقووابي و اثرهووا فووي المسوو ولية المدنيووة رسووالة ماجسووتير كليووة القووانون  -
فوووووووي  109جامعوووووووة ذي قوووووووار عضوووووووو لجنوووووووة مناقاوووووووة بموجوووووووب االمووووووور االداري المووووووورقم 

10/1/2018. 
 –دراسوووة مقارنووة رسوووالة ماجسووتير كليوووة القوووانون  –المسوو ولية المدنيوووة للخبيوور االستاووواري  -

 .31/1/2018في  510د رئيس لجنة مناقاة بموجب االمر االداري د ع جامعة بغدا
دراسوة  –المس ولية المدنية الناائة عن مخاطر التطور التقني في نطاق االعموال الطبيوة  -

جامعووة بغووداد رئوويس لجنووة مناقاووة بموجووب االموور  –مقارنووة رسووالة ماجسووتير كليووة القووانون 
 .23/5/2018في  2092االداري د ع 

-  
 -اريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها:) االط -
دراسوة مقارنوة رسوالة ماجسوتير كليوة القوانون  –حق الرجوع على الاريك في المال الاوائع  -

 .5/1/2014في  54جامعة بغداد مارا علمي بموجب االمر االداري  –
 دراسوووة مقارنوووة –النظوووام القوووانوني لتصووواميم الووودوائر المتكاملوووة فوووي نطووواق الملكيوووة الفكريوووة  -

 558جامعة بغداد ماورا علموي  بموجوب االمور االداري  -كلية القانون سالة ماجستيرر 
 .1/12/2014في 

دراسووة مقارنووة ، اطروحووة دكتوووراه كليووة  –حمايووة الطوورا الضووعيا فووي العالقووة التعاقديووة  -
فوووي  2461جامعووة بغووداد ماوورا علموووي بموجووب االموور االداري الموورقم د ع/  –القووانون 

5/7/2016. 
دراسوووة مقارنوووة ، رسوووالة ماجسوووتير كليوووة  –فووواظ بالملكيوووة علوووى سوووبيل الضووومان اووورط االحت -

فوووي  3424ي بموجوووب االمووور االداري المووورقم د ع جامعوووة بغوووداد ماووورا علمووو –القوووانون 
10/10/2016. 

دراسووة مقارنوة ، رسوالة ماجسوتير كليووة  –مبودأ حسون النيوة فووي مرحلوة المفاوضوات العقديوة  -
 ي بموجب االمر االداري...جامعة بغداد مارا علم –القانون 

فكوورة النظووام العووام و اثارهووا فووي االتفاقووات العقديووة ، رسووالة ماجسووتير كليووة االمووام الكوواظم  -
 .15/2/2017في  274مارا علمي بموجب االمر الجامعي المرقم 

 جامعة بغداد –النظام القانوني لحائز العقار المرهون اطروحة دكتوراه كلية القانون  -
-  
 اسية التى قمت بتدريسها.المقررات الدر  -
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 2011جامعة بغداد ، للفترة من  –المدخل لدراسة القانون ، المرحلة االولى كلية القانون  -
 .2013لغاية 

لغايوة  2014جامعوة بغوداد ، للفتورة مون  –الحقوق العينية ، المرحلوة الرابعوة كليوة القوانون  -
2015. 

جامعووووة بغووووداد للفتوووورة موووون  –القووووانون  النظريوووة العامووووة لاللتزامووووات ، المرحلووووة الثانيووووة كليووووة -
 .2017لغاية  2016

جامعووة بغووداد للفتوورة  -كليووة القووانون المرحلووة االولووى ،القووانون الروموواني و اووريعة حمووورابي -
 .2017من 

جامعوووة بغوووداد للفتووورة مووون  –القوووانون المووودني باللغوووة االنكليزيوووة ، الماجسوووتير كليوووة القوووانون  -
 .2015لغاية  2013

و  2015للفتوورة موون جامعووة بغووداد  –لخوواص ، الماجسووتير كليووة القووانون القووانون الوودولي ا -
 لحد االن.

جامعووة بغووداد للعووام الدراسووي  –القووانون الموودني باللغووة االنكليزيووة ، الوودكتوراه كليووة القووانون  -
2016. 

قسوووم القوووانون للعوووام  –المووودخل لدراسوووة القوووانون ، المرحلوووة االولوووى كليوووة الموووامون الجامعوووة  -
 .2013الدراسي 

قسووووم القووووانون للعووووام  –المرافعووووات المدنيووووة و االثبووووات، المرحلووووة الرابعووووة جامعووووة الصووووادق  -
  .2016الدراسي 

جامعوووة بغوووداد للعوووام للعوووام  –النظريوووة العاموووة لاللتزاموووات ، المرحلوووة الثانيوووة كليوووة القوووانون  -
 .2017الدراسي 


