
 

 
 
 

  حارث علي إبراىيم علي د.:  م الرباعيـاالســ

 تدريسي: الوظيفة

 الشهادة الحاصل عليها: الدكتوراه

 استاذ مساعد الدرجة العلمية :

  جامعة بغداد /كلية القانونعنوان العمل: 

 الفرع: فرع القانون الخاص
  شريعة )فقو مقارن(في الفلسفة  :التـخـصــص

 : مقرر فرع القانون الخاص، و امين مجلس الكليةداريالمنصب اال

  harith.a.ibrahim@gmail.com: اإللكترونيالبريد 
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 . :المؤىالت العلمية

 الحصول عليها سنة المانحة امعةالج الحاصل عليهاالشهادات 
 9777 جامعة بغداد  بكالوريوسال

 2002 جامعة بغداد الماجستير
 2007 جامعة بغداد الدكتوراه

 

 . :التدريس الجامعي

 الى –من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
 91/2/2004 الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية 1
 ولحد اآلن 94/6/2099من  جامعة بغداد كلية القانون 2

 : يفات االداريةالمسؤوليات والتكل

 الى  --المنصب من الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
تكليف بمهام عضو ارتباط بين  جامعة بغداد كلية القانون  1

شعبة ضمان جودة االداء واالقسام 
العلمية في الكلية بموجب االمر 

 94/9/2091في  276
مقــــــــــرر فــــــــــرع القــــــــــانون الخــــــــــاص  جامعة بغداد كلية القانون 2

ب االمــــــــــــــــــــــر االداري م بموجــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  9096ب/ ف
 ولحد االن 96/2/2092

بموجب  امين عام مجلس الكلية  جامعة بغداد كلية القانون 3
في  1205االمر االداري  م ع/

 ولحد االن   20/7/2094
 



 

 .يدرسها المقررات الدراسية التى 

 المـــــادة / الكليةالقســـم ت
ت الدراسا -القانون الخاص/كلية القانون 9

 العليا / الماجستير
 الشريعة االسالمية

 (واثارىما  األحوال الشخصية )الزواج والطالق القانون الخاص/كلية القانون 2
 مدخل لدراسة الشريعة القانون الخاص /كلية القانون 1
 الوصايا والمواريث القانون الخاص /كلية القانون 2
   

 

 

 فيها. التي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات  

 نوع المشاركة  ىانعقادإمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

 بوستر حضور(

 باحث غدادب جامعة–كلية القانون  2012 ندوة الطالق االلكتروني 1
 ندوة العيادة القانونية 2

 مؤتمر

 حثاب غدادب جامعة–كلية القانون  12/4/2012
3 

الحماية الدوليـة لمنـا انتشـار مـرض  مؤتمر
 لمناعة المكتسبة )االيدز(نقص ا

 بحث إلقاء غدادب جامعة–كلية القانون  7/3/2012

 إلقاء بحث غدادب جامعة–كلية القانون  29/5/2013 مؤتمر العدالة التصالحية 4



 

3 
ــة مــؤتمر  الحمايــة القانونيــة للملكيــة الفكري

 في ضوء القانون العراقي والمقارن

90-

 دغداب جامعة–كلية القانون  99/99/2093
 القاء بحث

مـــــؤتمر ىينـــــة النزاىـــــة / المـــــؤتمر العلمـــــي  4
) السياسـات الفضـلى لمنـا الفسـاد الثامن 

   (ومكافحتو

 القاء بحث ىينة النزاىة  90/2/2094

 

  .والدورات التدريبية  وورش العمل األخرىاألنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية
 لهينةن االتصالحية بالتعاون م دالةعورشة عمل في ال

في   2012مايس  23-21 الدولية للفترة من الطبية 
 كلية القانون / بغداد

حـول   TOTواعـداد مـدربين  المشـاركة بورشـة عمـل
اليــات اســـتخدام تكنلوجيـــا المعلومـــات فـــي الـــدفاع عـــن 

فـي   Front Lineحقـوق االنسـان برعايـة من مـة  
 2090تشرين الثاني 94- 99اسطنبول/ للفترة من 

فـي في الكلية    التعليم المستمر وحدة في حاضرةالقاء م
واعــــــداد وصــــــيااة االن مــــــة  والتعليمــــــات  مهــــــاراتدورة 

ـــــرة مـــــن  ـــــة للفت ـــــة -19/1/2091والقـــــرارات االداري ولغاي
6/2/2091 

المشاركة بورشة عمل حول اليات استخدام تكنلوجيا 
المعلومات في الدفاع عن حقوق االنسان برعاية 

وبالتعاون ما مركز  في Front Line  من مة 
كانون الثاني   10-24المرأة للثقافة والفنون للفترة من 

 .في النجف االشرف 2099

القــاء محاضــرات فــي دورة اللغــة العربيــة والتــي اقيمــ  مــن 
قبــل وحــدة التعلــيم المســتمر فــي كليــة القــانون  للفتــرة مــن 

7-92/9/2095 

( 976المشاركة بدورة التأىيل التربوي رقم )
سيين والتي عقدت في جامعة بغداد/ مركز للتدري

 22/2/2093التطوير والتعليم المستمر للمدة من 
وحصولي على المركز ) 92/1/2093ولغاية 

   (االول فيها
 
 
 
 



 

المشــاركة بورشــة تدريبــة حــول المــنه) القضــا ي ))حقــوق 
ل المعـايير الدوليـة والقـوانين الوةنيـة العراقيـة ظـفـي  المرأة

فــي كليـة القـانون جامعــة بغـداد وبالتعــاون (( والتـي اقيمـ  
 2094ما جمعية نساء بغداد 

( للتدريسيين 952المشاركة بدورة اللغة العربية رقم )
والتي عقدت في جامعة بغداد/ مركز التطوير والتعليم 

ولغاية  22/2/2093المستمر للمدة من 
92/1/2093  

اقامــــة ورشــــة تدريبــــة  وتــــدريب بعــــ  ةلبــــة كليــــة القــــانون 
جامعــة بغــداد حــول المــنه) القضــا ي ))حقــوق المــرأة فــي 

ل المعــايير الدوليــة والقــوانين الوةنيــة العراقيــة (( والتــي ظــ
اقيم  في كلية القانون جامعة بغداد وبالتعاون ما جمعيـة 

 2094نساء بغداد 

ة عن العدالة والجندر  والتي يالمشاركة بورشة تدريب
ايار  26-25ة من اقامتها لجنة االنقاذ الدولية للفتر 

 والتي اقيم  في فندق بغداد . 2093

المشاركة بورشة عمل حول )الحد من التمييز والعنف  
على قاعة  91/92/2094ضد المرأة( في 

 المؤتمرات في فندق كهرمانة /بغداد.
واتي اقامها  research gate  المشاركة بدورة  

 مركز التطوير والتعليم المستمر بجامعة بغداد في
22/33/2095 

والتي اقامها  google scholar  المشاركة بدورة  
مركز التطوير والتعليم المستمر بجامعة بغداد في 

21/33/2095 

 
 
 
 
 
 



 

 .:المشروعات البحثية

 السنة النشر محل أسم البحث ت

الوصية الواجبة ومقترح تعديل المادة الرابعة والسبعين من  9
 قيقانون األحوال الشخصية العرا

لة العلوم القانونية /كلية القانون جامعة مج في منشور 
 بغداد

2091 

مجلة العلوم اإلسالمية /كلية العلوم اإلسالمية  منشور في  الطالق عبر وسا ل االتصال الحديثة في ضوء الفقو اإلسالمي 2
 ,15, العدد  2, المجلد2092ة, /جامعة 

2091 

 2091 بحث مشارك في مؤتمر العدالة التصالحية وىو قيد النشر المية والتشريعات السماوية العدالة التصالحية في الشريعة اإلس 1

بحث القي في ندوة العدالة التصالحية  في كلية القانون /  الضعفاء والمستضعفون في الشريعة اإلسالمية 2
 جامعة بغداد 

2099 

حقوق األسرة في الحماية من مخاةر االيدز في ضوء الشريعة  3
 اإلسالمية

 2092  في كلية القانون  بحث مشارك في مؤتمر القانون الدولي

كلية القانون /   بحث منشور في مجلة العلوم القانونية / الملكية الفكرية وحمايتها في ضوء الشريعة االسالمية  4
الحادي والثالثون / عدد خاص بوقا ا  جامعة بغداد /م

 مؤتمر فرع القانون الخاص

2093 

كلية القانون /  /بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ا ل معالجة الفساد المالي واالداري في ضوء الشريعة وس 5
/العدد الخاص ببحوث المؤتمر العلمي جامعة بغداد 

 السنوي الثامن  لهينة النزاىة

2094 

, المجلد 2097سالمية, مجلة جامعة األنبار للعلوم اإل  العول في مسا ل الميراث دراسة فقهية مقارنة  6
 17, العدد 90

2102 

7 

شلطة 

القاضي   

 ي 

 2121 2020 مجلة حوليات كلية اآلداب / جامعة عين شمس  سلطة القاضي في ايقاع الخلا بدون رضى الزوج 

الخلا القضا ي في الفقو اإلسالمي والتشريعيين العراقي  90
 والجزا ري دراسة مقارنة 

ادرار العدد –/جامعة احمد دراية منشور في مجلة الحقيقة 
  2097ديسمبر  96المجلد  2

 

  منجز وقيد النشر  التفريق القضا ي بسبب افشاء اسرار العالقة الزوجية   99

92 

 قاعدة 

قاعدة ماستثني حكمو خالف األصل فغيره اليقاس عليو دراسة 
 تحليلية 

  منجز وقيد النشر 

 


