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 السيرة الذاتيــة
========= 

 
                        البيجاالسم : د. حسين عبد اهلل عبد الرضا فارس 

 7/01/0865بغداد / كرخ / المنصور / العراق/ محل وتاريخ الوالدة : 
 بغداد -العنوان : العراق

 
  husseinchallabi@yahoo.com البريد االلكتروني:

                  husseinchallabi@gmail.com  
 7/00/1106اعتبارا من  قانون المدنيالقانون الخاص/  فياستاذ المقب العممي : 

               4طفال : الحالة االجتماعية : متزوج      عدد اال
 -التحصيل العممي :

 .ن/ كمية الحقوق / جامعة النيري 0887بكموريوس قانون عام  -
 / كمية الحقوق / جامعة النيرين  1111ماجستير قانون خاص / عام  -
 دراسة مقارنة .  –عنوان رسالة الماجستير / النظام العام العقدي  -
 ية القانون / جامعة بغداد / كم 1115عام  /دكتوراه فمسفة في القانون الخاص -
نطوواق المسووؤولية عنووان اطروحووة الوودكتوراه / الضورر النااووخ عوون اسووتخدام الحاسووب فووي  -

  .دراسة مقارنة –التقصيرية 
 

 -الخبرات المهنية السابقة : 
 1113لغاية عام  0887عضو نقابة المحاميين ) سابقًا ( لمفترة من  -
 ا.ثقافة و العموم ) اليونسكو( سابقعضو المجنة الوطنية لمتربية و ال -

 
 -المسؤوليات اإلدارية :

بموجوب االمور االداري  م فوي وزارة التعمويم العواليمدير قسم التحقيق / مكتوب المفوتش العوا -
 .14/4/1118لغاية  15/3/1115في  621المرقم 

موووور موووودير عووووام داثوووورة البعثووووات و العالقووووات الثقافيووووة فووووي وزارة التعموووويم العووووالي بموجووووب اال -
لغايوووووووووة  14/4/1118لمفتووووووووورة مووووووووون  11/4/1118فوووووووووي  570/ 3الووووووووووزاري المووووووووورقم م و

11/1/1100. 
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جامعوة بغوداد بموجوب االمور االداري المورقم  -ن الخاص في كمية القانونمقرر قسم القانو  -
 .8/6/1101في  011

جامعوة بغوداد بموجوب االمور  –معاون العميد لماؤون االدارية و الماليوة فوي كميوة القوانون  -
 .01/5/1107لغاية  1103\1\2 في 044\د\6\5لجامعي المرقم ا

فوي  0701أ/ 0عي المورقم وجوب االمور الجوامبم وكالوة جامعة بغوداد –عميد كمية القانون  -
 .2/5/1104لغاية  20/2/1104، لمفترة من 21/2/1104

معووووواون العميووووود لماوووووؤون العمميوووووة و الدراسوووووات العميوووووا بموجوووووب االمووووور الجوووووامعي المووووورقم  -
 .4/01/1111 في 221/ه/5/6
 

 -مكان العمل الحالي:
 جامعة بغداد. –كمية القانون  -قسم القانون الخاص عضو ىيثة تدريسية في -
جامعووة بغووداد بموجووب االموور الموورقم ش  –رثوويس لجنووة الترقيووات العمميووة فووي كميووة القووانون  -

 .8/01/1107في  2367ع/ 
جامعة بغداد بموجب االمر  –ون عضو المجنة العممية في فرع القانون الخاص كمية القان -

 .0/01/1107االداري المرقم 
فوووووي  313موجوووووب االموووور االداري الموووورقم عضووووو ىيثووووة تحريوووور مجموووووة العموووووم القانونيووووة ب -

2/1/1108. 
 

 -والدورات التأهيمية والتدريبية : و الندوات المؤتمرات العممية
  0888 – 0887 ق / جامعة النيرين لمعامالمؤتمر العممي لمبحوث في كمية الحقو  -
رين لمفتوووورة موووون المقامووووة فووووي كميووووة الطووووب / جامعووووة النيوووو –دورة الكفوووواية فووووي الحاسووووبات  -

 . 01/8/1110ولغاية  01/7/1110
الوودورة التيىيميوووة التربويوووة الرابعوووة والثمووانين التوووي نظمتيوووا وحووودة طراثووق التووودريس فوووي كميوووة  -

 . 10/01/1112ولغاية  5/01/1112رة من التربية / الجامعة المستنصرية لمفت
ولغايووة  1113\00\7 دورة تطوووير ميووارة وكفوواية المحققووين المقامووة فووي القوواىرة لمفتوورة موون -

 ديمية السادات لمعموم اإلدارية و االمنية .برعاية أكا1113\00\00
دورة التحقيووق وطوورق التحووري فووي قضووايا الفسوواد اإلداري و المووالي المقامووة فووي اسووطنبول  -

 مة العربية لمتنمية االدارية.برعاية المنظ03/00/1116 لغاية 4/00/1116فترة من لم
و لغايوووة 01/1/1117بغوووداد لمفتووورة مووون تش العوووام االساسوووية /دورة رفوووع وعوووي مكتوووب المفووو -

01/1/1117. 
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دورة التحقيووووق االداري لممفتاووووين العموووووميين العووووراقيين المقامووووة فووووي القوووواىرة برعايووووة ىيثووووة  -
 .17/01/1117لغاية  11/01/1117ة المصرية لمفترة من الرقابة االداري

 توووواريخجامعووووة بغووووداد ب -انوننوووودوة اىميووووة و مضوووومون الجووووودة االكاديميووووة فووووي كميووووة القوووو -
16/01/1100. 

جامعوووووة بغوووووداد بتووووواريخ  –فوووووي كميوووووة القوووووانون  نووووودوة حوووووول )جريموووووة المضوووووايقة الجنسوووووية( -
17/01/1100. 

 المقامووة فووي مركووز اصووة باسوواتذة جامعووة بغووداددورة كفوواية الحاسوووب لمترقيووات العمميووة الخ -
 .15/0/1101و لغاية  11/0/1101الحاسبة/ جامعة بغداد لمفترة من 

مركوز التطووير و  –يين التوي عقودت فوي جامعوة بغوداد لمتدريس 051ربوي دورة التاىيل الت -
 .05/1/1101الى  05/0/1101التعميم المستمر لممدة من 

مركووز التطووووير و  –اد ة بغووديسوويين التووي عقووودت فووي جامعوولمتدر  025دورة المغووة العربيووة  -
 .05/1/1101الى  05/0/1101التعميم المستمر لممدة من 

جامعووة بغووداد  –نتوواج الوووطني فووي كميووة القووانون دة االعمووار عمووى االنوودوة اثوور ضووريبة اعووا -
 ماارك. 5/2/1101بتاريخ 

عوووووة بغوووووداد بتووووواريخ جام –كميوووووة القوووووانون  قنووووودوة واقوووووع و مسوووووتقبل االسوووووتثمار فوووووي العووووورا -
 ماارك. 02/2/1101

جامعوووووة بغوووووداد  –نووووودوة حوووووول الوفووووواي االلكترونوووووي كوسووووويمة لتنفيوووووذ االلتوووووزام كميوووووة القوووووانون  -
 محاضر. 04/2/1101

 ماارك. 07/2/1101جامعة بغداد بتاريخ  –ندوة عدالة السجون في كمية القانون  -
 معقب. 08/2/1101ندوة نحو نظام قانوني موحد لعقود الخدمات العامة في العراق  -
الدوليووة لمنووع انتاووار موورض نقووص المناعووة االيوودز برعايووة رثوويس جامعووة لحمايووة مووؤتمر ا -

 ماارك. 7/8/1101ية القانون بتاريخ و المنعقد في مقر كمبغداد 
 4/3/1101نوودوة قمووع انتياكووات القووانون الوودولي فووي كميووة القووانون جامعووة بغووداد بتوواريخ  -

 ماارك.
جامعوة بغوداد بتواريخ  –فوي كميوة القوانون  عموو اثرىا في خدمة المجت ندوة العيادة القانونية -

 .ماارك 01/3/1101
ر الكوورة االرضووية يحمييووا ر المنوواخي ) تحووت اووعايووة لوقووه ظوواىرة التغيوونوودوة الحمايووة الدول -

 07/3/1101جامعووة بغووداد بتوواريخ  –كميووة القووانون  القووانون الوودولي موون قسوووة الطبيعووة (
 ماارك.
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جامعووووة بغووووداد بتوووواريخ  –يووووة القووووانون نيووووة فووووي كمااللكترو  قووووانوني لمحكومووووةنوووودوة االطووووار ال -
 ماارك. 14/3/1101

 ماارك. 15/3/1101د بتاريخ القانون جامعة بغدا دنية لمبيثة في كميةندوة الحماية الم -
جامعوة بغوداد  –ندوة النقود االلكترونية كوسويمة لودفع الوثمن فوي عقود البيوع ، كميوة القوانون  -

 محاضر. 01/2/1102بتاريخ 
 –صوومة فوي رسووالة الحقووق لالموام زيوون العابودين )ع( كميوة القووانون ن فكوورة الخنودوة بعنووا -

 رثيس جمسة. 06/3/1102ة بغداد بتاريخ جامع
 . 5/2/1102جامعة بغداد بتاريخ  –ندوة بعنوان االعتماد االكاديمي كمية القانون  -
بتووواريخ اد بغووودجامعوووة  –ميوووة القوووانون نووودوة بعنووووان الحمايوووة القانونيوووة لمخدموووة الجامعيوووة ك -

 ماارك. 01/2/1102
محة قسوووم القوووانون اثنووواي النزاعوووات المسووونووودوة بعنووووان الحمايوووة الدوليوووة لمممتمكوووات الثقافيوووة  -

 ماارك. 02/2/1103بتاريخ جامعة بغداد  –ولي / كمية القانون الد
جامعووة صووالح مووؤتمر تمفزيوووني بالمغووة االنكميزيووة بخصوووص منظمووة التجووارة الدوليووة مووع  -

 معقب. 16/2/1103 الدين بتاريخ
 د لجنووة حقوووق االنسووانجامعووة بغوودا -نوودوة بعنوووان حووق االنسووان فووي الحيوواة كميووة القووانون -

 اارك.م 21/2/1103بتاريخ 
نوودوة بخصوووص منتسووبي المتابعووة فووي الكميووة القوواي محاضوورة بعنوووان ) حقوووق و واجبووات  -

 الموظه العام ( محاضر.
جامعوووة بغوووداد بتووواريخ  -القوووانون ميوووةن كخووواب لجنوووة حقووووق االنسوووانووودوة بعنووووان حوووق االنت -

 ماارك. 2/3/1103
قسوم القوانون كافحتوو االرىواب الودولي و م و االقميميوة فوي منوع ندوة بعنوان الجيود الدوليوة -

 ماارك . 03/3/1103جامعة بغداد بتاريخ  –الدولي كمية القانون 
ون الودولي القوانقسوم  –جنوة حقووق االنسوان ندوة بعنوان جراثم الكراىية و حقوق االنسوان ل -

 ماارك. 05/3/1103بتاريخ 
ة و التطبيوووق فوووي قسوووم بوووين النظريووو 1114سووونة موووؤتمر بعنووووان دسوووتور جميوريوووة العوووراق ل -

 ماارك. 2/4/1102كمية القانون بتاريخ  -القانون العام
بتووواريخ كميوووة القوووانون  –نووودوة حوووول الصوووياعة التاوووريعية فوووي العوووراق قسوووم القوووانون العوووام  -

 ماارك.  7/4/1103
بي / اربيل االتحاد االور  –الدراسات العميا القانونية في العراق  موتمر دولي حول مستقبل -

 .7/1104/ 13 – 12ن لمفترة م
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جامعوووة بغوووداد بتووواريخ  -الاوووركات ( كميوووة القوووانوننووودوة بعنووووان ) ضووورورات تعوووديل قوووانون  -
 ، معقب. 10/3/1105

ن العممية في رثاسوة جامعوة لاؤو راسية التي اقاميا قسم اوراة عمل خاصة باالجازات الد -
 حضور. 5/1/1106بغداد بتاريخ 

( المنعقووودة فوووي مركوووز  Google Scholarاسوووتمارة التسوووجيل فوووي دورة ) كيفيوووة مموووخ  -
 ماارك. 07/3/1106جامعة بغداد بتاريخ  –التطوير و التعميم المستمر 

 ل المعيود الودوليارة الوقوت المنظموة مون قبوتمفزيونية حوول التخطويط السوتراتيجي و اد دورة -
 .0/00/1106بغداد بتاريخ لمتعميم في الواليات المتحدة االمريكية و المنعقدة في جامعة 

 رثيس الجمسة. 11/2/1108ندوة بعنوان االذعان في عقود برامج تمفزيون الواقع بتاريخ  -
بموجوووب  5/2/1108وراوووة عمووول خاصوووة بالترقيوووات العمميوووة فوووي جامعوووة بغوووداد بتووواريخ  -

 .16/2/1108في  1301الكتاب 
 

 -الوثائق والشهادات المغوية :
فوي امتحوان المغوة لحيوة وذلوك لمماواركة ية لمغات االجنبيوة اوثيقة النجاح في امتحان الكفا -

 . 02/6/1111االنكميزية الذي جرى في كمية االداب / الجامعة المستنصرية بتاريخ 
امتحووان المغووة العربيووة  نجوواح فوويبالمغووة العربيووة وذلووك لم وثيقووة النجوواح فووي امتحووان الكفوواية -

 . 11/5/1111بتاريخ الذي جرى في كمية االداب / الجامعة المستنصرية 
باكموووال سوووتة  بغوووداد –تيييووود دراسوووة المغوووة الفرنسوووية صوووادر مووون المركوووز الثقوووافي الفرنسوووي  -

مووووورقم فصوووووول دراسوووووية بواقوووووع اربعوووووين سووووواعة لمفصووووول الواحووووود بموجوووووب كتووووواب المركوووووز ال
05\CCCL  1115\4\00في. 

 -: و القدم عدد التشكرات و المكافأت
م بموجوووب الكتووواب المووورق وزارة العووودل –قضووواثي من قبووول مووودير عوووام المعيووود الاوووكر وتقووودير  -

 .17/0/1113في  0/51ك/
وزارة العودل بموجوب الكتواب المورقم  –اكر و تقودير مون قبول مودير عوام المعيود القضواثي  -

 .17/1/1115في  0/034ت/
بموجوب الكتواب المورقم  البحوث العممويوزيور التعمويم العوالي و  اكر وتقودير صوادر مون قبول -

 .7/4/1114في  5482
 .3/5/1115في  01132الوزاري المرقم  األمردة بموجب نح قدم لمدة سنة واحم -
 616اكر و تقدير من قبل وزير التعميم العالي و البحث العمموي بموجوب الكتواب المورقم  -

 .01/0/1118في 
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 .00/1/1118في 2452رقم  اإلداري األمربموجب منح قدم لمدة اير واحد  -
المورقم لعمموي بموجوب الكتواب مويم العوالي والبحوث ااكر وتقودير صوادر مون قبول وزيور التع -

 .00/7/1118في  11661
 .14/7/1118في  11205منح قدم لمدة اير واحد بموجب األمر اإلداري رقم  -
فواني فوي العمول بموجوب ة لمتس لجنوة العالقوات الخارجيواكر و تقدير مجموس النوواب/ رثوي -

 .12/01/1118في  030الكتاب المرقم 
مي بموجب الكتواب المورقم م العالي والبحث العم من قبل وزير التعميماكر وتقدير صادر  -

 . و استالم درع الوزارة 08/0/1101في  3/034و
 .6/1/1101في 2285منح قدم لمدة اير واحد بموجب األمر اإلداري رقم  -
ر التعميم العالي والبحث العممي بموجب الكتواب المورقم م در من قبل وزياكر وتقدير صا -

 .11/01/1101في  3/0621و
فووي  0784م ر/ الكتوواب   ير صووادر موون قبوول رثوويس مؤسسووة الاوويداي بموجووبوتقووداووكر  -

01/01/1101. 
فووي  611/بموجووب الكتوواب م خ  اووكر وتقوودير صووادر موون قبوول وزيوور االعمووار و االسووكان -

4/01/1101. 
دير مووون المستاوووار الثقوووافي فوووي الوووداثرة الثقافيوووة صووونعاي لمتعووواون المثمووور موووع و تقووواوووكر  -

 .17/1/1100في  7/152م ث صنعاي /بموجب الكتاب المرق رايات و عمل الداثرةاج
 لمجيود المبذولة في خدمة الوزارة.منح درع وزارة التعميم العالي من قبل الوزير  -
معوة بغوداد بموجوب الكتواب المورقم جا –انون كميوة القو در مون قبول عميوداكر و تقدير صا -

 .15/1/1101في  0002
ينووا لمجيووود المبذولووة فووي جامعووة بغووداد تثم –ن بوول عميوود كميووة القووانو اووكر و تقوودير موون ق -

نحو نظام قانوني موحد لعقوود الخودمات العاموة فوي العوراق و ) اقامة ندوة عممية موسومة ب
 .4/3/1101في  0575مرقم بموجب الكتاب ال( 

و ذلوووك لمكفايووووة العمميووووة و  جامعوووة بغووووداد -اوووكر و تقوووودير مووون قبوووول عميووود كميووووة القووووانون -
دورة النظوام القوانوني لمكافحوة الفسواد االداري فوي التي تم القاثيا في المحاضرات المتميزة 

ب بموجوب الكتوا 5/2/1101و لغايوة  08/1/1101التي اقامتيا الكمية لممدة مون العراق 
 .13/3/1101في  1110رقم 

 جامعووة بغووداد و ذلووك لممسوواىمة فووي حفوول –اووكر و تقوودير موون قبوول عميوود كميووة القووانون  -
 .11/3/1101في  0834ب الكتاب المرقم الطمبة االواثل بموجتكريم التدريسين و 
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جامعوووة بغوووداد لمحضوووور و المسووواىمة فوووي  –اوووكر و تقووودير مووون قبووول عميووود كميوووة القوووانون  -
فووي  4203ب تووابموجووب الك 1101-1100عووام طمبووة الجامعووة المركزيوة لاحتفاليوة تخوورج 

0/00/1101. 
نووا لمجيووود المتميووزة فووي بالي تثميجامعووة كوور  –القووانون  اووكر و تقوودير موون قبوول عميوود كميووة -

 .16/01/1102في  528مناقاة رسالة طمبة الدرسات العميا بموجب الكتاب المرقم 
 .11/8/1102 في 3770ب الكتاب المرقم اكر و تقدير من عميد كمية القانون بموج -
فوي  27256المورقم اكر وتقدير من وزير التعميم التعميم العوالي بموجوب االمور الجوامعي  -

 .8/0/1103في  156م بموجب االمر االداري المرقم ، و منح القد15/01/1102
فووووووي  438كتوووووواب اووووووكر و تقوووووودير موووووون عميوووووود كميووووووة القووووووانون بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم  -

11/0/1103. 
 .01/3/1103في 0754المرقم  يد الكمية بموجب الكتابكتاب اكر و تقدير من عم -
فووي  6652مور الجوامعي المورقم امعوة بغوداد بموجوب االكتواب اوكر و تقودير مون رثويس ج -

12/2/1103. 
 171الكتواب المورقم م وىوو/ بموجب اكر وتقدير من وزير التعميم العالي و البحث العممي -

 .1103في 
اريوووة بكوول اخوووالص و تفووان ودقوووة و عمووال االدتابعوووة االعميووود الكميووة لماووكر وتقووودير موون  -

 . 11/2/1103في  0441ب المرقم الاعور العالي بالمسؤولية بموجب الكتا
 .18/5/1103في  2115اكر وتقدير من عميد الكمية بموجب الكتاب المرقم  -
تقوووديرا  0817\8\0الوووذكرى السووونوية ليووووم تاسووويس الكميوووة بتووواريخ اووويادة تقديريوووة بمناسوووبة  -

 .1101\00\6بتاريخ  عالي في العراقممية خدمة لمتعميم اللمجيود الع
لنيل درجوة  0817\8\0يخ م تاسيس الكمية بتار الذكرى السنوية ليو  ايادة تقديرية بمناسبة -

 .1102\00\6استاذ مساعد في القانون المدني بتاريخ 
يرا تقووود 0817\8\0ميوووة بتووواريخ اووويادة تقديريوووة بمناسوووبة الوووذكرى السووونوية ليووووم تاسووويس الك -

 .1103\00\6ميم العالي في العراق بتاريخ لمتع لمجيود العممية خدمة
 .12/8/1103في  3011م بموجب الكتاب المرق قدير من عميد الكميةاكر و ت -
 .21/2/1104في  0354اكر و تقدير من عميد الكمية بموجب الكتاب المرقم م ب  -
تقووديرا  04/5/1104ي فوو 1437جووب الكتوواب الموورقم اووكر و تقوودير موون عميوود الكميووة بمو  -

 مادة الكمية.لمجيود المتميزة و التعاون و الحرص خالل فترة تولي منصب ع
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فووي  343ن عميوود كميووة القووانون جامعووة كووربالي بموجووب الكتوواب الموورقم  قوودير موواووكر وت -
ية وذلك لمجيود المتميوزة فوي مناقاوة رسوالة الماجسوتر الموسوومة ب المسوؤول 8/7/1104

 دراسة مقارنة. –الحاسوب  المدنية لمصممي برامج
 187ق/م/ بموجووب الكتوواب الموورقمالعراقيووة اووكر وتقوودير موون عميوود كميووة القووانون الجامعووة  -

، لمجيود القيمة لممااركة في امتحان طمبة الدراسوات العميوا فوي الكميوة  10/1/1105في 
 المذكورة.

ي الماواركة فوي مجيوود المتميوزة فوبغوداد لجامعوة  –اكر و تقدير من عمادة كميوة القوانون  -
عنووووان ) دور  موووؤتمر العمموووي التخصصوووي لبحووووث طمبوووة الدراسوووات العميوووا المقوووام تحوووتال

( بموجب الكتاب المرقم  15/3/1105لمجتمع المنعقد بتاريخ ات العميا في خدمة االدراس
 .17/3/1105في  0471

رسووالة  جيووود المتميووزة فووي مناقاووةاووكر و تقوودير موون عميوود كميووة القووانون جامعووة كووربالي لم -
عموماتيوة االطواري بو المسؤولية المدنية النااثة عن االخوالل بعقود الم مةالماجستير الموسو 

 .3/01/1105في   343دراسة مقارنة بموجب الكتاب المرقم د ع/ –
الجامعووة العراقيوووة لمجيوووود المبذولوووة فوووي اجوووراي  –اووكر و تقووودير مووون عموووادة كميوووة القوووانون  -

لخووواص بموجووب الكتابوووالمرقم ن اقسوووم القووانو  -اسوووات العميوواانووات الاوووفوية لطمبووة الدر االمتح
 .03/5/1105في  861ق/م/

جامعوة بغوداد لالخوالص و التفواني فوي االاوراه  –ميوة القوانون ر وتقودير مون عموادة كاوك -
 2882عمى سير االمتحانوات و اعوالن النتواثج فوي الكميوة ، بموجوب الكتواب المورقم م ب 

 .17/00/1105في 
الجامعووة العراقيوووة لمجيوووود المبذولوووة فوووي اجوووراي  –ادة كميوووة القوووانون اووكر و تقووودير مووون عمووو -

المورقم  ون الخواص بموجوب الكتوابقسوم القوان -ت العميواافوية لطمبوة الدراسوااالمتحانات ال
 .06/01/1105في  045ق/م/

اوووكر و تقووودير مووون مكتوووب رثووويس الووووزراي لحصوووول الجامعوووة عموووى مراتوووب متقدموووة ضووومن  -
بموجوب الكتواب المورقم م  1105لعوام  QSوفوق تصونيه جامعوة عربيوة عموى  41فضل ا

 .07/7/1105في  58/01151ر و 
لرعايووة العمووم و تطوووير البحووث العممووي و  العووام لمجمووس النووواب ر و تقوودير موون االموويناووك -

 .07/0/1106في  0/6/570االرتقاي بو ، بموجب الكتاب المرقم 
تميوزة فوي مناقاوة اطروحوة د المانون جامعة كربالي لمجيو اكر و تقدير من عميد كمية الق -

تووواب المووورقم د سوووة مقارنوووة بموجوووب الكدرا –الووودكتوراه الموسوووومة بوووو حقووووق ارتفووواق المطوووار 
 .11/2/1106ي ف 31ع/
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جامعوة بغوداد لالخوالص و التفواني فوي االاوراه  –اوكر وتقودير مون عموادة كميوة القوانون  -
 2411كتواب المورقم م ب ثج فوي الكميوة ، بموجوب العمى سير االمتحانوات و اعوالن النتوا

 .5/00/1106 في
ة االحتفاليووة المركزيوو ة بغووداد لممسوواىمة فوويجامعوو –اووكر وتقوودير موون عمووادة كميووة القووانون  -

فووووووووي  2761بموجووووووووب الكتوووووووواب الموووووووورقم م ب   1106- 1105لجامعووووووووة بغووووووووداد لمعووووووووام 
2/01/1106. 

قاوة رسوالة لمجيوود المبذولوة فوي منا اكر و تقدير من عميد كميوة القوانون جامعوة ذي قوار -
ة المدنيوة ( دراسوة موسوومة بوو ) فكورة التعوويض العقوابي و اثرىوا فوي المسوؤوليالماجستير ال

 .04/1/1107في  0/0/351المرقم قارنة بموجب الكتاب م
جامعوووة بغوووداد لتعووواون و الحووورص عموووى انجووواز  –اوووكر وتقووودير مووون عموووادة كميوووة القوووانون  -

موجوب الكتواب لعميد لماوؤون االداريوة بفترة تولي منصب معاون ا االعمال المناطة خالل
 .01/5/1107في  1100المرقم م ب 

جامعوة بغوداد خوالل العمول فوي المجوان االمتحانيوة  –انون ر من عمادة كمية القاكر وتقدي -
لمتفاني و اال خالص في االاراه عمى سير االمتحانوات بموجوب  1107 -1106لمعام 

 .1/01/1107في  3062/ الكتاب المرقم م ب
ميوة و تقدير مون الجامعوة االمريكيوة فوي االموارات لمجيوود العمميوة فوي المسواىمة العمر اك -

لموسوووووووم ب التنميووووووة المسووووووتدامة و المسووووووؤولية لي الثوووووواني لمجامعووووووة افووووووي المووووووؤتمر الوووووودو 
 .08/4/1108بموجب الكتاب المؤرخ في  1107االجتماعية لعام 

كتواب المورقم البحووث بموجوب العمميوة فوي تقوويم مجيوود الاكر و تقودير مون جامعوة كويوا ل -
 .03/3/1108في  21/15/08

بموجوووب الكتووواب العمميوووة اد لمجيوووود جامعوووة بغووود -القوووانون اوووكر و تقووودير مووون عميووود كميوووة -
 .5/00/1108في  2751المرقم م ب 

  ولوةذلمب لمجيوود العمميوة البحث و التطوير داثرة  –وزارة التعميم العالي اكر و تقدير من  -
 .3/01/1108في  00275/ 4ب ت قم بموجب الكتاب المر 

فوووي سوووير  خوووالص و التفوووانيد لالجامعوووة بغووودا -اوووكر و تقووودير مووون عميووود كميوووة القوووانون -
 .7/01/1108في  3277بموجب الكتاب المرقم م ب نات العممية االمتحا

فووووووي  1/117الي بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم م و اووووووكر و تقوووووودير موووووون وزيوووووور التعموووووويم العوووووو -
5/4/1111 . 
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تثناثية التوي يمور داد لمجيود المبذولة في الظروه االسورثيس جامعة بغ اكر و تقدير من -
فووووووي  267/ع/5/7ونووووووا بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم و فووووووي مواجيووووووة جاثحووووووة كر  بيووووووا البموووووود

18/6/1111. 
فووووووي  1/421اووووووكر و تقوووووودير موووووون وزيوووووور التعموووووويم العووووووالي بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم م و -

00/7/1111. 
 18/6/1111فوي  1140ع / ب الكتواب شبغوداد بموجون رثيس جامعة اكر و تقدير م -

 بذولة.لمجيود العممية الم غدادال عضاي ىيثات التحرير في مجالت جامعة ب
 -المجان الوزارية:

فريق العمل الوزاري المكمه باالاراه عمى اعمال المجان المناضرة لماروع سوية عضو  -
الوزاري المرقم ية لمماروع بموجب االمر تفعيل النااطات التنفيذ من اجل العراق و

 .16/4/1101في  03720
ة و متقدمة لبرنامج عضو المجنة الوزارية المكمفة بتقديم استراتيجية و اليات واضح -

في  08141بحثية ووضع ضوابط ليا بموجب االمر الوزاري المرقم البعثات ال
4/6/1101  

بموجب االمر  بة العراقيين في بيروتطمالالماكمة لمنظر بمااكل رثيس المجنة الوزارية  -
 .01/4/1101في  01711المرقم الوزاري 

ين وزارة نود اتفاقية التعاون الموقعة بعضو المجنة الوزارية التي تتولى متابعة تنفيذ ب -
رقم ( بموجب االمر الوزاري المDAADالتعميم العالي و ىيثة التبادل االكاديمي االلماني )

 .07/2/1101في  6421
تنفيذ عقد اركة ايسكورت التركية و ي تتولى دراسة و متابعة عضو المجنة الوزارية الت -

 .01/0/1101في  625لوزاري المرقم اعطاي الرآي النياثي فيو بموجب االمر ا
عضو لجنة التنسيق بين وزارة التعميم العالي و البحث العالي و المجنة العميا  لتطوير  -

وجب االمر ثيس الوزراي بمالخاصة بمكتب ر البعثات  ميم لتسييل تنفيذ برنامجالتع
 .11/7/1101في  37/4714ذي العدد م ت/ 270الديواني المرقم 

دراستي الماجستير و الدكتوراه التي  لى دراسة برنامجزارية التي تتو عضو المجنة الو  -
يع ري( و الذي يعنى بالماار ستمنح لمطمبة العراقيين من قبل المعيد الزراعي )معيد با

ي مدينة باري و المختبرية في دول البحر االبيض المتوسط ف الزراعية و التطبيقية
 .11/4/1101في  02836االيطالية بموجب االمر الوزاري المرقم 
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في  370ة الوزارية الماكمة بموجب االمر الوزاري المرقم م و ع/رثيس المجن -
عادة ىكميتيا بما يضمن ع حال داثرة البعثات و االعداد دراسة عن واق 11/4/1118

 نسيابية العمل و االرتقاي بمستوى االداي.ا
 جامعة بغداد لموقوه –ة االداب عضو المجنة الوزارية المكمفة باجراي زيارة ميدانية لكمي -

منيا الكمية بموجب االمر الوزاري المرقم م و عن كثب عمى اىم المااكل التي تعاني 
 .5/4/1118في  460ع/

تي تصره الى مكتب المفتش العام لحوافز البالنظر بازارية المكمفة عضو المجنة الو  -
 .02/0/1118في  721بموجب االمر الوزاري المرقم 

 ي مكتب المفتش العام.التعيين فعضو لجنة  -
عضو المجنة الوزارية المكمفة بتنفيذ توجييات دولة رثيس الوزراي باان استقطاب  -

كافة المعامالت  دتيم و االسراع في انجازمية العراقية و تسييل عو الكفايات العم
 .05/1/1118في  2848الوزاري المتعمقة بيم بموجب االمر 

اكمة بموجب االمر الديواني رقم الم و البحث العممي في المجنة ممثل وزارة التعميم العالي -
زارة المرقم تاب الو بموجب ك الخاصة بالنظر في القضايا المحالة لييثة النزاىة 011

 .01/00/1117في  17163
المكمه باجراي زيارة تفتياية و تدقيقية الى جامعة بابل بموجب االمر لفريق رثيس ا -

 .11/00/1116 في 1873االداري المرقم 
كمة لمنظر بتيسيس الكمية االسالمية الجامعة في محافظة النجه رثيس المجنة الما -

 .14/8/1116في  12648رقم االاره بموجب االمر الوزاري الم
جامعة كربالي بموجب االمر االداري  جراي زيارة تفتياية الىرثيس المجنة المكمفة با -

 .17/7/1116في  1131المرقم 
لطمبة المقبولين اجازة بدون راتب ممن لم ماكمة لمنظر بمنح االوزارية العضو المجنة  -

 في 01670االمر الوزاري  يكمموا سنتي خدمة وظيفية فعمية بعد اخر ايادة بموجب
11/4/1116. 

-1116فقد سير االمتحانات النياثية لمدور االول لمعام الدراسي الماكمة لت رثيس المجنة -
في  0478داري عة جامعة بغداد بموجب االمر االلكميات و مراكز جام 1117

4/5/1117. 
ع العام رقم عضو المجنة الماكمة لتسييل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة و القطا -

 .0/5/1117في  0422المرقم  بموجب االمر االداري 1117( لسنة 11)
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رير اامل عن الداثرة عضو المجنة الوزارية المكمفة بزيارة الداثرة الثقافية عمان و اعداد تق -
 .04/3/1116في   2363بموجب االمر الوزاري ص ب /  عمان /الثقافية

 01/6/1103في  1432مر الوزاري المرقم عضو المجنة الوزارية الماكمة بموجب اال -
داث دراسة الماجستير في القانون الخاص في كمية القانون و موضوع استحلمنظر في 

 عراقية.الجامعة ال –العموم السياسية 
في  4/0004ب ت لماكمة بموجب االمر الوزاري المرقم عضو المجنة الوزارية ا -

ية ص في كمدكتوراه في القانون الخامنظر في موضوع استحداث دراسة الل 7/1/1107
 معة تكريت.جا  -القانون 

في  4/5136ب ت لماكمة بموجب االمر الوزاري المرقم المجنة الوزارية ا رثيس -
ظر في موضوع استحداث دراسة الدكتوراه في القانون الخاص في كمية نمل 21/5/1108

 .ذي قارجامعة   -القانون 
-  

 
 -المجان العممية:

/ لجنة  جامعة بغداد –القانون  ممية في كميةالمناىج الع ديث و تطويرعضو لجنة تح -
 .05/4/1100في 55موجب االمر االداري المرقم االحوال الاخصية ب

بموجب االمر  في كمية القانون جامة بغداد طمبةبحوث التخرج لم عضو لجنة مناقاة -
 .13/3/1100في  46االداري المرقم 

ب وجبمجامعة بغداد  –لقانون في كمية ادراسة القانون تكميه بتدريس مادة المدخل ل -
 .17/1/1100في  21االمر االداري المرقم 

 االمتحانية التدقيقية لممرحمة الرابعة. مجنةالعضو  -
جامعة بغداد الماكمة بموجب االمر  –في كمية القانون  لجنة االاراه التربويو عض -

 .1/00/1100في  3271 االداري المرقم
بموجب االمر االداري  بغدادجامعة  –ية القانون ي كمف – ة الثالثةاالمتحاني عضو المجنة -

التي تتولى ميمة االاراه عمى سير االمتحانات و اعالن  8/1/1101في  604
 النتاثج االمتحانية.

الماكمة بموجب  جامعة بغداد –في كمية القانون  عضو وحدة التوجيو و االرااد التربوي -
 .01/0/1101في  102قم االمر االداري المر 

االمر االداري عة بغداد بموجب جام –في كمية القانون لجنة متابعة الخريجين و عض -
 .8/1/1101في  623المرقم 
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التي تتولى اعداد      12/4/1101في 73ي بموجب االمر االدار  رثيس المجنة الماكمة -
 .دليل قسم القانون الخاص

في  42المرقم  خاص بموجب االمر االداريرثيس لجنة االستالل في قسم القانون ال -
6/2/1101.  

مقدمة لمترقية الماكمة بموجب االمر االداري عضو لجنة االستالل لتدقيق البحوث ال -
 .06/5/1101في  031المرقم 

جامعة بغداد بموجب االمر االداري  -عضو لجنة انضباط الطمبة في كمية القانون  -
 .07/01/1101في  4023المرقم 

س في  277/  رقم م عاري المبموجب االمر االدمتحانية الثانية جنة االعضو الم -
01/4/1102. 

 .00/8/1101في  3326نة االرااد التربوي بموجب االمر االداري المرقم عضو لج -
عضو المجنة المكمفة الجراي االمتحان الافوي لطمبة الماجستير في قسم القانون الخاص  -

 . 1102/ 05/4في  022االمر االداري المرقم بموجب  1102-1101لمعام الدراسي 
 6-3تحان الاامل لطمبة الدكتوراه في المكمفة بالمراقبة عمى سير االم لمجنةعضو ا -

 .13/01/1101في  4153الداري المرقم بموجب االمر ا 00/1101/
المجنة المكمفة لمقيام باالاراه عمى االمتحانات المركزية و امتحان الكفاية عضو  -

ث ، المنصور ( بموجب االمر ة االمام الصادق ، الترالمكميات االىمية ) جامع العممية
 .7/5/1102في  1888مرقم ال االداري

لعممية لطمبة خاصة باالمتحان المركزي و الكفاية اعضو المجنة المكمفة بوضع االسثمة ال -
 .1102/ 10/4س في  317الكميات االىمية بموجب االمر االداري المرقم م ع /

 -1101الدكتوراه لمعام الدراسي  ةي االمتحان الافوي لطمبو المجنة المكمفة باجراضع -
 .05/4/1102في  023بموجب االمر االداري المرقم في  1102

بموجب  1101باختيار افضل بحث تخرج و رسالة ماجستير لعام  ة المكمفةعضو المجن -
 .05/3/1102في  1058االمر االداري 

لية بالمغة ون في المسابقات الدو اركسيااختيار الطمبة الذين عضو المجنة المكمفة ب -
 . 1102/ 21/8في  4108داري ة بموجب االمر االاالنكميزي

في  3601ي المرقم مية القانون بموجب االمر االدار عضو لجنة الترقيات العممية في ك -
00/8/1102. 

مر االداري عضو لجنة النظر في مفردات الكتاب المنيجي اصول الفقو بموجب اال -
 .08/00/1102في  215المرقم 
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 214بموجب االمر االداري المرقم  ي مفردات كتاب العقود المسماةالنظر ف عضو لجنة -
 .08/00/1102في 

 216ردات كتاب تاريخ القانون بموجب االمر االداري المرقم لنظر في مفعضو لجنة ا -
 .08/00/1102في 

في  4683مر االداري المرقم عضو المجنة العممية المركزية بموجب اال -
14/00/1102. 

بموجب االمر  1102لعام  افضل انتاج عممي و افضل استاذاختيار  عضو لجنة -
 .0/1/1103في  625االداري المرقم 

س في 117المجنة العممية االمتحانية المركزية بموجب االمر االداري المرقم و عض -
06/2/1103. 

بموجب االمر امعة بغداد ركزية في كمية القانون جعضو المجنة االمتحانية الرثيسية الم -
 .1/01/1103س في  605قم م ع /االداري المر 

أ في 221الداري عضو المجنة العممية في قسم القانون الخاص بموجب االمر ا -
16/6/1103. 

مين لالجازات الدراسية داخل العراق عضو المجنة الماكمة لمنظر في ترايحات المتقد -
  .04/0/1104في  212داري المرقم ش ع بموجب االمر اال

ية القانون جامعة بغداد بموجب ندوق التعميم العالي في كمجمس ادارة صناثب رثيس م -
 .15/4/1103 في 1272االمر االداري المرقم 

رثيس لجنة الجرد العميا و االاراه عمى لجان الجرد الفرعية في كمية القانون جامعة  -
 .15/00/1103في  3781لمرقم بغداد بموجب االمر االداري ا

ي كمية القانون جامعة ف 1104-1103راسي ة المركزية لمعام الدعضو المجنة االمتحاني -
 .1/01/1103س في  605بغداد بموجب االمر االداري المرقم 

عضو لجنة ترايح الموظفين المتميزين في كمية القانون جامعة بغداد بموجب االمر  -
 .17/0/1104في  461االداري المرقم 

في أ 221االمر االداري المرقم بموجب  ن الخاصية في قسم القانو عضو المجنة العمم -
16/6/1103. 

طمبة الدكتوراه و الماجستير في قسم عضو المجنة االمتحانية الجراي االمتحان الافوي ل -
في  07بموجب االمر االداري المرقم  1104 -1103ص لمعام الدراسي القانون الخا

07/0/1104. 
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 ظر بطمبات منتسبي الكمية العادة النظركمة في كمية القانون لمنرثيس المجنة المجنة الما -
ر االداري المرقم م ب سكينيم لمن لدييم عبن بتحديد الدرجة الوظيفية بموجب االمتب

 .07/1/1103في  0102
جامعة بغداد لمقابمة  –كمية القانون  –عضو المجنة الماكمة في قسم القانون الخاص  -

 ر و الدكتوراه ( في قسم القانون الخاصراسات العميا ) الماجستيالطمبة المقبولين في الد
 .8/8/1104في  221بموجب االمر االداري المرقم 

جامعة بغداد بموجب االمر  –م القانون الخاص كمية القانون لعممية في قسعضو المجنة ا -
 .7/01/1104في  266االداري 

فقات وزيادة ولى تقميص الناد التي تتجامعة بغد –مية القانون رثيس المجنة الماكمة في ك -
في  4165بموجب االمر االداري م ب  1105العامة لسنةلموارد المالية لمخزينة ا

21/00/1104. 
رثيس المجنة الماكمة في كمية القانون جامعة بغداد المكمفة بوضع الخطط االستراتيجية  -

 .10/5/1105ي ف 1165داري المرقم ش ع لمخمس سنوات القادمة بموجب االمر اال
العالي في مكافحة الفساد في كمية ة المركزية لدراسة الدبموم االمتحاني عضو المجنة -

 .2/00/1105س في 504م ع / جب الكتاب المرقمجامعة بغداد بمو  –القانون 
بموجب االمر االداري  1105/1106عضو المجنة االمتحانية المركزية لمعام الدراسي  -

 . 17/01/1105س في 651لمرقم م ع ا
االمر االداري بموجب  ي الكميةعمميات جرد المخازن ف ميا لالاراه عمىرثيس المجنة الع -

 .16/00/1105في  2875م ب المرقم 
لجنة تدقيق االجازات الدراسية التي تتولى ميمة تدقيق بيانات المتقدمين لالجازات  رثيس -

في  471اري المرقم م ع /بموجب االمر االد بغداد جامعة –الدراسية في كمية القانون 
4/1/1106.  

ج طمبة المرحمة الرابعة في فرع القانون الخاص لمعام رثيس لجنة مناقاة بحوث تخر  -
 .16/3/1106في  70بموجب االمر االداري المرقم  1106 -1105 الدراسي

ميمة االاراه عمى جامعة بغداد التي تتولى  –عضو المجنة المركزية في كمية القانون  -
في  0103ع /داري المرقم م العميا بموجب االمر االو القبول في الدراسات  مالتقدي
03/2/1103. 

االمر  بجامعة بغداد بموج -ي في كمية القانونعضو لجنة معايير تقييم االداي المؤسس -
 .1/3/1106في  0116االداري المرقم م ع /
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عة بغداد الطروحة كمية القانون / جام –اص عضو لجنة االستالل في فرع القانون الخ -
القابضة و اثره عمى حقوق المعترضين الموسومة بو)االستحواذ في الاركة راه دكتو ال

 .01/3/1106في  56بموجب االمر االداري المرقم  دراسة قانونية مقارنة ( 
الة كمية القانون / جامعة بغداد لرس –رثيس لجنة االستالل في فرع القانون الخاص  -

 بموجب االمر دراسة مقارنة ( -النفطية تامين المااريع بو ) عقدالماجستير الموسومة 
 .02/3/1106في  61االداري المرقم 

) التنظيم القانوني لمماروع الماترك ة الماجستير الموسومة بو رثيس لجنة االستالل لرسال -
بموجب االمر  بغداد جامعة –دراسة مقارنة ( في فرع القانون الخاص كمية القانون  –

 .18/0/1106في  12اري المرقم االد
-5مي في فرع القانون الخاص المزمع عقده بتاريخ عضو المجنة العممية لممؤتمر العم -

6/00/1108. 
ونية و السياسوية بموجوب االمور و الييثة االستاارية لمجمة جامعة االنبار لمعموم القانضع -

 .3/01/1107في  6531الجامعي المرقم 
اد بموجب االمر الجامعي المرقم عضو لجنة التاليه و التعضيد المركزية في جامعة بغد -

 .05/1/1111في  756ش ع /
ب االمر الجامعي المرقم ش ق/ غداد بموجستاارات القانونية في جامعة بعضو لجنة اال -

 . 16/7/1111في  00281
 

 -ة خارج العراق :المشاركات العممي
تقوووديم االلمووواني فوووي مدينوووة بوووون االلمانيوووة لمناقاوووة  –االجتمووواع السووونوي العراقوووي  حضوووور -

 21874وزاري الموورقم الطمبووة العووراقيين لزموواالت منظمووة الووداد االلمانيووة بموجووب االموور الوو
 .5/01/1101في 

عضوو المجنوة الوزاريوة التوي قاموت بزيوارة عودد مون المؤسسوات العمميوة التركيوة لالطوالع و  -
مكانوووات المتاحوووة فوووي اطوووار تعزيوووز العالقوووات الثقوووافي بوووين الجانوووب العراقوووي و اسوووتثمار اال

 .12/4/1101في  10/01324التركي بموجب االمر الوزاري ص ب /
( DAADلتبووادل االكوواديمي االلموواني )الماوواركة فووي وراووة العموول المقامووة موون قبوول ىيثووة ا -

 .4/4/1101في  01261في اربيل بموجب االمر الوزاري المرقم 
لماووواركة بتقوووديم دراسوووة عووون واقوووع البعثوووات الدراسوووية فوووي العوووراق فوووي وراوووة عمووول نظميوووا ا -

 -13ت فوي العوراق لمفتورة مون ) حوول ادارة بورامج البعثوا فوي عموان مكتب يونسوكو العوراق
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فووووووووووووووي  10/18501ص ب / ب االموووووووووووووور الوووووووووووووووزاري الموووووووووووووورقمبموجوووووووووووووو 00/1101( 14
11/00/1101. 

بزيووووارة المؤسسوووووات  8/01/1101 – 2مووووون عضووووو المجنووووة الوزاريوووووة التووووي قاموووووت لمفتوووورة  -
الفرنسووية التعميميووة و لقوواي المسووؤولين المختصووين باعووداد و تييثووة برنووامج الموونح الدراسووية 

 الفرنسية الماتركة التكاليه. -العراقية
وض مع الوفد االلماني حول الترايحات النياثية لممتقدمين لمدراسة لمعام عضو لجنة التفا -

الجامعووووووات و المؤسسووووووات االكاديميووووووة االلمانيووووووة و مناقاووووووة ( وزيووووووارة 1100 – 1101)
 10/0126/ اسووتراتيجية التعوواون المسووتقبمية بووين الجووانبين بموجووب االموور الوووزاري ص ب

 .07/0/1101في 
بالتفاوض و التوقيع ال عداد موذكرة تفواىم بوين وزارة التعمويم  عضو المجنة الوزارية المخولة -

فوي  11525بموجوب االمور الووزاري المورقم  فوي المانيوا العالي و جامعة ايرالنكن نوورنبرك
14/01/1118. 

النسوانية( خوالل اجتمواع المجوان المتخصصوة ) لجنوة العمووم االجتماعيوة و ا في المااركة -
 01/1118/  08- 05سوووكو فوووي بووواريس لمفتووورة مووون مووون لمموووؤتمر العوووام لميون 24الووودورة 

 .4/01/1118في  10/08114بموجب االمر الوزاري المرقم ص ب / 
حضور االجتماع الماترك بين الجانبين العراقي و التركي الوذي عقود فوي اسوطنبول لمفتورة  -

ن السياسوي االسوتراتيجي الماوترك الموقوع بوين تنفيذا لمبادئ االعال 8/1118/ 07- 06
  .01/8/1118/ في 10جانبين بموجب االمر الوزاري المرقم ص ب/ال

ي فووي الجامعووة االمريكيووة فووي دولووة االمووارات بعنوووان عضووو المجنووة العمميووة لممووؤتمر الوودول -
 بي.د 1107نوفمبر  04 -02التنمية المستدامة و المسؤولية االجتماعية المنعقد بتاريخ 

 
 -ممية :والمقاالت الع و الدراسات البحوثالكتب و 

مناوور فوي بحوث /  دراسوة مقارنوة – اختالل التوازن العقدي الناجم عن الاوروط التعسوفية -
  بغداد. 1100 –العدد الثاني  -15ة العموم القانونيةالمجمد مجم

 –كميوة الحقووق ي مجموة مناوور فوبحوث فكرة االداب العامة ومدلوليا القانوني والفمسفي /  -
 .1101، 2 ، العدد 02المجمد  جامع النيرين

فقوة دراسة بعنوان ) داثرة البعثات بين الواقع و الطموح و االفواق المسوتقبمية ( حصومت موا -
عمى الدراسة وتم تعميميا عمى بقية دواثر الوزارة لغرض اعداد  العالي معالي وزير التعميم

، و تم توجيو كتاب اوكر وتقودير 06/6/1118بموجب اليامش المؤرخ في دراسة ماابو 
 .00/7/1118في  11661الدراسة بموجب الكتاب  عن ىذه
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عمووى لجنووة االعووداد و تووم ناوور الوودليل  دليوول التقووديم لمدراسووة خووارج العووراق ، الماووره العووام -
 .1101عام 

يوة مناوور فوي مجموة كمبحوث دراسوة قانونيوة ،  –الوفاي االلكترونوي كوسويمة لتنفيوذ االلتوزام  -
 .1101، ايمول  3، العدد 03جامعة النيرين المجمد  –الحقوق 

ثق ، كتووواب ، رقوووم االيوووداع فوووي دار الكتوووب و الوثووواالووووجيز فوووي القوووانون البحوووري و الجووووي  -
 .1101لسنة  0821ببغداد 

دراسوووة مقارنوووة ، كتووواب ، رقوووم  –اخوووتالل التووووازن العقووودي النووواجم عووون الاوووروط التعسوووفية  -
 . 1101لسنة  0820و الوثاثق ببغداد االيداع في دار الكتب 

فوي ر فوي مجموة العمووم القانونيوة و ناومبحوث  ،دراسة مقارنة –الت عير المادية رىن المنقو  -
 .1104دد الثاني لسنة المجمد الثالثون الع

بحوث مقبوول  –حق الرجوع عمى الاريك في المال الاواثع فوي حالوة االنتفواع و التصوره  -
مناووور .5/3/1104فووي  021/1104نيووة بموجووب الكتوواب لمناوور فووي مجمووة العموووم القانو 

 .1106في العدد الخاص الثاني ، الجزي االول ، سنة 
دراسووة مقارنووة مقبووول لمناوور فووي  –المتكاممووة  المدنيووة لتصوواميم الوودواثر القانونيووة الحمايووة -

ط بتوواريخ  012مجمووة جامعووة االنبووار لمعموووم القانونيووة و السياسووية بموجووب الكتوواب الموورقم 
 .1106سنة ، المجمد االول ، ل 01، مناور في العدد 7/4/1105

القوانون ، فوي مجموة بحوث مناوور االتفاق كعنصر لمعقود فوي النظوام القوانوني االنكميوزي ،  -
 .1106الجزاثر لسنة  –المجتمع و السمطة  جامعة وىران 

 يووة العراقوويالمعووامالت االلكترون التوقيووع االلكترونووي و فووي قووانوندراسووة العقوود االلكترونووي  -
جامعووة  –ر فووي المجمووة االكاديميووة لمبحووث القووانوني مقبووول لمناوو بالمغووة االنكميزيووة، بحووث

بتووووواريخ  1106ح ع س/م أ ب ق//ك 14بموجوووووب االستاوووووياد المووووورقم  بجايوووووة/ الجزاثووووور
 .1106لسنة  04، المجمد  0، مناور في العدد 00/0/1106

دراسووة مقارنووة ، بحووث  -بيل الضوومانالطبيعووة القانونيووة لاوورط االحتفوواظ بالممكيووة عمووى سوو -
مناووور فوووي مجموووة جامعوووة االنبوووار لمعمووووم القانونيوووة و السياسوووية ، بموجوووب ماوووترك مقبوووول ل

 .03/4/1106في  60الكتاب المرقم ت 
االتجاىووات الحديثووة فووي تحديوود القووانون واجووب التطبيووق عمووى االلتزامووات عيوور التعاقديووة ،  -

جامعة النيرين بموجب الكتواب المورقم  –حقوق بحث منفرد مقبول لمنار في مجمة كمية ال
 .14/4/1106في  011

فرنسووي مضوومون العقوود دراسووة مقارنووة بووين النظووام القووانوني االنكميووزي و القووانون الموودني ال -
، بحوووث مناوووور فوووي 1105اوووباط  01المعووودل بموجوووب المرسووووم التاوووريعي الصوووادر فوووي 
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، 0، العوووودد06لجزاثوووور المجموووود جامعووووة بجايووووة / ا –المجمووووة االكاديميووووة لمبحووووث القووووانوني 
1107. 

دراسوة فوي النظوام القوانوني  –ي السوكوت خوالل مرحموة المفاوضوات العقديوة قاعدة الحق ف -
السوونة  1العوودد  2مناووور فووي مجمووة العموووم القانونيووة المجموود االنكموووامريكي بحووث ماووترك 

1106. 
ب الكتوواب العوودول عوون العقوود بحووث مقبووول لمناوور فووي مجمووة جامعووة تكريووت لمحقوووق بموجوو -

 .0/1108/ 20في  6/13/15المرقم 
 –زام قبوول التعاقوود بوواالعالم فووي عقووود االسووتيالك مقبووول لمناوور فووي جامعووة كركوووك االلتوو -

فوووووي  426لمعمووووووم القانونيوووووة و السياسوووووية بموجوووووب الكتووووواب المووووورقم  مجموووووة كميوووووة القوووووانون
08/01/1107. 

بالتفضوويل / دراسووة مقارنووة  الحمووول كوواثر موون اثووار المسووؤولية النااووثة عوون االخووالل بالوعوود -
 .06/8/1108لسنة  018العموم القانونية بالكتاب المرقم مجمة بحث مقبول لمنار في 

العموووم القانونيووة بحووث مقبووول لمناوور فووي مجمووة اميني مسووؤولية حوواثز العقووار فووي الوورىن التوو -
 .06/01/1108 في 084بالكتاب المرقم 

 ى ىوذهل الداثن المرتين لواجباتو القانونية عموالموانع القانونية لخيارات الحاثز و اثر اخال -
 فووووي 085العموووووم القانونيووووة بالكتوووواب الموووورقم بحووووث مقبووووول لمناوووور فووووي مجمووووة  الخيووووارات 

06/01/1108. 
-  
-  
 -المقومة عمميا: و االطاريح لرسائلا -
رسالة ماجستر القانون الواجوب التطبيوق عموى عقوود التوزيوع الدوليوة محالوة بموجوب كتواب  -

 .5/01/1102في  21285ات و العالقات الثقافية المرقم داثرة البعث
ي لعقووود االتصووواالت الحديثوووة رسوووالة ماجسوووتير محالوووة بموجوووب كتووواب داثووورة النظوووام القوووانون -

 .12/6/1101في  0102المرقم  البعثات
دراسوووة مقارنوووة رسوووالة ماجسوووتير محالوووة بموجوووب  –االلتوووزام بالتبصوووير فوووي المجوووال الطبوووي  -

 .6/4/1101في  01163مرقم كتاب داثرة البعثات ال
الة ماجسووتير محالووة بموجووب كتوواب داثوورة ون الموودني العراقووي رسووحووق المسوواطحة فووي القووان -

 .12/6/1101في  05104البعثات المرقم 
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الصورية في التعاقد في ضوي تطور العالقات التعاقدية ، رسالة ماجستير جامعة االسوراي  -
فووي  14218العالقووات الثقافيووة الموورقم  فووي االردن محالووة بموجووب كتوواب داثوورة البعثووات و

21/7/1104. 
دراسوووة مقارنووة ، رسوووالة ماجسووتير محالوووة  –سووؤولية الطبيوووة المدنيووة فوووات الفرصووة فوووي الم -

س فووووووي 73جامعووووووة الفموجووووووة الموووووورقم  –عممووووووي بموجووووووب كتوووووواب كميووووووة القووووووانون لمتقيوووووويم ال
13/00/1105. 

ة رسوووالة ماجسوووتير محالوووة دراسوووة مقارنووو –االبطوووال القضووواثي لسوووندات التسوووجيل العقووواري  -
 . 8/8/2117في  284س / يرين المرقم جامعة الن –ة الحقوق لمتقييم بموجب كتاب كمي

لة ماجسووتير محالووة لمتقيوويم العممووي موون قبوول كميووة اعووادة التفوواوض فووي العقووود الدوليووة رسووا -
 .00/01/1106قي  1302الجامعة العراقية بموجب الكتاب المرقم ق /م/  -القانون

تقيييم العممي الة ماجستير محالة لمالمتطور لمقانون و اثره في االثبات المدني رس التفسير -
فووووووي  11الموووووورقم  موووووون قبوووووول كميووووووة االمووووووام الكوووووواظم لمعموووووووم االسووووووالمية بموجووووووب الكتوووووواب

04/0/1107. 
دراسة مقارنة رسالة ماجستير محالة لمتقييم  –االخالل الجسيم و اثره في تقدير التعويض  -

بموجووب الكتوواب الموورقم جيوواز االاووراه و التقووويم العممووي  –عموويم العووالي موون قبوول وزارة الت
 .6/4/1107في  0001

ة ماجسووتير محالووة لمتقوويم منقبوول المسووؤولية الماديووة و تطبيقاتيووا فووي القووانون الخوواص رسووال -
 .6/1/1107في  25كمية االمام الكاظم لمعموم االسالمية بموجب الكتاب المرقم 

تقيويم مون كميوة دراسوة مقارنوة اطروحوة دكتووراه محالوة لم –تقاضوي االرتباط فوي اجورايات ال -
 .10/1/1107في  62جامعة بابل بموجب الكتاب المرقم س  –ن القانو 

ي القووانون الخوواص دراسووة مقارنووة بووين القووانون و الفقووو االسووالمي رسوووالة اعمووال االدارة فوو -
االسوووالمية بموجوووب ماجسوووتير محالوووة لمتقيووويم بموجوووب كتووواب كميوووة االموووام الكووواظم لمعمووووم 

 .1107/ 8/4في  42الكتاب 
النااوثة عون انتيواك حرموة الحيواة الخاصوة ، رسوالة ماجسوتير  ؤولية المدنية لمصوحفيالمس -

السوودان محالوة لمتقيويم بموجوب كتواب داثورة البعثوات و العالقوات الثقافيوة  –جامعة النيمين 
 .07/8/1107في  14027/ 12/4المرقم ص ب 

دكتوراه جامعة بابل دراسة مقارنة، اطروحة  –طاق االلتزام بالضمان اثر حسن النية في ن -
 .06/0/1108في  21مية القانون محالة لمتقييم بموجب الكتاب المرقم س/ك

ؤولية المدنيوووة عووون نقووول االموووراض المعديوووة رسوووالة ماجسوووتير الجامعوووة العراقيوووة كميوووة المسووو -
 .03/1/1108في  01م محالة بموجب الكتاب المرق القانون و العموم السياسية
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 –رسوووالة ماجسوووتير كميوووة القوووانون نوووة مقار دراسوووة  –الجغرافيوووة  التنظووويم القوووانوني لممؤاووورات -
 .21/8/1108في  045س /  21لكتاب المرقم ذي قار محالة لمتقييم بموجب امعة جا

نون الووودولي الخووواص رسوووالة ماجسوووتير كميوووة القوووانون و العمووووم الحقووووق الاخصوووية فوووي القوووا -
فووووووي  54لموووووورقم ق س /لجامعووووووة العراقيووووووة محالووووووة لمتقيوووووويم بموجووووووب الكتوووووواب االسياسووووووية ا

10/00/1108.  
موون  لمتقيوويم سووتير محالووةدراسووة مقارنووة رسووالة ماج -المووال المرىووون بووادارةالتووزام الموورتين  -

 2/2/1111في  002/ المرقم ستاب القانون بموجب الككمية  –جامعة بابل 
 -البحوث المقومة عمميا: -
ب كتووواب جامعوووة طبيوووق عموووى االعتمووواد المسوووندي محوووال بموجووولواجوووب التبحوووث القوووانون ا -

 .10/00/1102في  11/14االنبار المرقم 
محووال بموجووب كتوواب بحووث قوود االلكترونووي حمايووة المتعاقوود الضووعيه فووي مرحمووة ابوورام الع -

 .05/5/1103في  52كمية االدارة و االقتصاد الجامعة المستنصرية المرقم 
يوة االدارة و محوال بموجوب كتواب كم بحوث لرىن الحيوازيفي عقد ا االثار القانونية لمقبض -

 .05/5/1103في  52االقتصاد الجامعة المستنصرية المرقم 
المكاتب االستاوارية بحوث محوال بموجوب كتواب مجموة  خدمات المسؤولية المدنية في عقد -

 .14/1/1102في  20/7جامعة االنبار لمعموم القانونية و السياسية المرقم 
قوانوني جديود بحوث محوال بموجوب كتواب مانية عمى الموازنة العاموة نحوو بنواي ابة البرلالرق -

 .12/3/1103ىيثة النزاىة العامة المؤرخ في 
دراسووة مقارنووة بحووث محووال  –العووب كوورة القوودم فووي عقوود احتووراه  االختصوواص القضوواثي -

 .00/0/1104في  77/1104بموجب كتاب مجمة العموم القانونية المرقم 
نون الخاصوة بجواثزة التعمويم بحوث محوال بموجوب موذكرة رثويس لجنوة القواي المبيوع العيب ف -

 .07/01/1103العالي لمعموم االجتماعية المؤرخة في 
ينيوووة فوووي الفقوووو االسوووالمي و القوووانون بحوووث محوووال مووون لجنوووة الترقيوووات مجموووس العقوووود الع -

 فووووي 11ق / العمميووووة فووووي كميووووة القووووانون الجامعووووة العراقيووووة بموجووووب الكتوووواب الموووورقم ت ع
4/4/1104. 

لفقووو االسووالمي و القووانون، بحووث محووال موون لجنووة الترقيوووات مجمووس العقووود الاووكمية فووي ا -
فووووي  11يووووة بموجووووب الكتوووواب الموووورقم ت ع ق /العمميووووة فووووي كميووووة القووووانون الجامعووووة العراق

4/4/1104. 
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ي مسؤولية الطبيب المدنية عن اخطاثو المينية، بحث محال من لجنة الترقيات العمميوة فو -
فوووووي  017ية بموجوووووب الكتووووواب المووووورقم الجامعوووووة المستنصووووور  –دارة و االقتصووووواد كميوووووة اال

11/8/1104. 
ن لجنووة الترقيووات العمميووة فووي كميووة االحكووام القانونيووة لالنابووة فووي الوفوواي ، بحووث محووال موو -

فوووووووووي  017الجامعوووووووووة المستنصووووووووورية بموجوووووووووب الكتووووووووواب المووووووووورقم  –االدارة و االقتصووووووووواد 
11/8/1104. 

رقيووات العمميووة كميوووة العموول الفووردي، بحووث محووال موون لجنووة الت موول فووي عقوودالتزامووات العا -
 .05/01/1104في  66الجامعة العراقية بموجب الكتاب ت ع/ –القانون 

 –احب العمل بدفع االجر، بحث محال من لجنوة الترقيوات العمميوة كميوة القوانون التزام ص -
 .05/01/1104في  66الجامعة العراقية بموجب الكتاب ت ع/

عمميووة كميووة النسووور الجامعووة االىميووة ضووالة ، بحووث محووال موون لجنووة الترقيووات الاركووان الف -
 .10/01/1104بموجب الكتاب المورخ في 

مط ، بحث محال من لجنة الترقيات العممية كميوة النسوور الجامعوة اركات االقتصاد المخت -
 .10/01/1104االىمية بموجب الكتاب المورخ في 

ور الجامعوووة مووون لجنوووة الترقيوووات العمميوووة كميوووة النسووو بحوووث محوووال تحوووول القووورار االداري ، -
 .10/01/1104االىمية بموجب الكتاب المورخ في 

ماوروع فوي القوانون المودني العراقوي، بحوث محوال المسؤولية التضاممية عن العمل عيور ال -
 كمية القانون و السياسة بموجب الكتاب –لمتقيم من لجنة الترقيات العممية جامعة كركوك 

 .3/3/1105س في 60المرقم 
دراسة مقارنوة ، بحوث محوال لمتقويم مون لجنوة الترقيوات العمميوة جامعوة  –عقد ازالة االلغام  -

 .3/3/1105س في 60ياسة بموجب الكتاب المرقم كمية القانون و الس –كركوك 
المصمحة العامة و حق استغالل المصنفات عبر االنترنت ، بحث محال لمتقيم من مجمة  -

ط فووووووووي 85لكتوووووووواب الموووووووورقم لمعموووووووووم القانونيووووووووة و السياسووووووووية بموجووووووووب ااالنبووووووووار  جامعووووووووة
16/3/1105. 

ة، بحث محال لمتقييم من الضمانات المالية في مجال االستخدامات السممية لمطاقة النووي -
 .3/8/1105مجمة االنبار لمعموم القانونية و السياسية بموجب الكتاب المؤرخ في 

-  
قبل مجمة العموم مك االلكتروني، بحث محال لمتقييم من م المستيااللتزام قبل التعاقد باعال -

فوووووووي  01بموجوووووووب الكتووووووواب المووووووورقم م ع ق/جامعوووووووة بغوووووووداد  –القانونيوووووووة كميوووووووة القوووووووانون 
15/0/1106. 
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حق العرض العمني لممصنفات السوينماثية ، بحوث محوال مون مكتوب الترقيوات العمميوة فوي  -
 .15/2/1106خ ، بتاري AUEالجامعة االمريكية في االمارات 

وفقوووا لمقوووانون االردنوووي و القوووانون االمووواراتي و اتفاقيوووة  حمايوووة العالموووة التجاريوووة الماووويورة -
يوووة فوووي الجامعوووة االمريكيوووة فوووي االموووارات توووربس، بحوووث محوووال مووون مكتوووب الترقيوووات العمم

AUE  15/2/1106، بتاريخ. 
الجامعووووة التصووووور القووووانوني لمعربووووون ، بحووووث محووووال موووون مكتووووب الترقيووووات العمميووووة فووووي  -

 .15/2/1106، بتاريخ  AUEالمريكية في االمارات ا
وضع الجواثح في الفقو االسالمي و القانونين االردني و الكويتي، بحث محال من مكتب  -

 .15/2/1106، بتاريخ  AUEلترقيات العممية في الجامعة االمريكية في االمارات ا
االمريكية في االمارات  ي الجامعةاقالة العقود ، بحث محال من مكتب الترقيات العممية ف -

AUE 15/2/1106 ، بتاريخ. 
ي ماىية عقد الفرناايز، بحث محال من مكتب الترقيات العممية فوي الجامعوة االمريكيوة فو -

 .15/2/1106، بتاريخ  AUEاالمارات 
محوول عقوود تووامين الماوواريع النفطيووة ، بحووث محووال لمتقوويم موون مجمووة العموووم القانونيووة كميووة  -

 .4/3/1106في  48/1106داد بموجب الكتاب المرقم م ع ق /جامعة بغ –القانون 
ي، التووامين ضوود االصووابات الرياضووية المسووببة لمعجووز المينووي لمعموول فووي الناوواط الرياضوو -

بحث محال لمتقويم بموجب كتاب مجمة جامعة االنبار لمعموم القانونية و السياسوية المورقم 
 . 01/3/1106في  35ت 

ة العموم القانونيوة مي و خصاثصو بحث محال لمتقييم من مجمير التمويالتزامات عقد التاج -
 .13/3/1106في  66جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم م ع ق / –، كمية القانون 

تنووازع القوووانين عمووى تكوووين العقوود الوودولي بحووث محووال لمتقيوويم موون مجمووة العموووم القانونيووة ،  -
 .07/3/1106في  58م ع ق/ب المرقم جامعة بغداد بموجب الكتا –كمية القانون 

فووي نطوواق المسووؤولية المدنيووة عوون حوووادث الطوواثرات ، بحووث محووال لمتقيوويم  الضوورر المرتوود -
فوي  018جامعة بغداد بموجب الكتاب المورقم  –، كمية القانون من مجمة العموم القانونية 

17/4/1106. 
ة قانونية مقارنة ، دراس -تاننزاعات االستثمار االجنبي في التاريع العراقي و اقميم كردس -

جامعوووة بغوووداد بموجوووب  –كميوووة القوووانون  ،مووون مجموووة العمووووم القانونيوووة  بحووث محوووال لمتقيووويم
 .00/5/1106في  013الكتاب المرقم 
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االتفاقات المعدلة لممسؤولية الطبية دراسة مقارنة بين القانون االماراتي و االنجميزي بحث  -
اب جامعووة بغووداد بموجووب الكتوو –يووة القووانون ونيووة ن كممحووال لمتقيوويم موون مجمووة العموووم القان

 .00/8/1106في  051المرقم 
ميوووة مقارنوووة بالقوووانون مسوووؤولية حووواثز العقوووار المدنيوووة فوووي القوووانون االنكميوووزي / دراسوووة تحمي -

جامعوووة بغوووداد  –كميوووة القوووانون  ،بحوووث محوووال لمتقيووويم مووون مجموووة العمووووم القانونيوووة  المووودني
 .00/8/1106ي ف 048بموجب الكتاب المرقم 

بحوث محوال لمتقويم مون قبول لجنوة الترقيوات العمميوة فوي  دراسة مقارنة –القصد في الحيازة  -
 .18/01/1106رقم بال و المورخ في كمية القانون جامعة بابل بموجب الكتاب الم

دراسووة مقارنووة بحووث محووال لمتقوويم موون قبوول لجنووة  –تبوورؤ البوواثع موون ضوومان العيووب الخفووي  -
رقم بووال و المووورخ فووي القووانون جامعووة بابوول بموجووب الكتوواب المووفووي كميووة  الترقيووات العمميووة

18/01/1106. 
قارنة بحوث محوال لمتقويم مون دراسة م –االساس القانوني النتقال الممكية في عقد المقاولة  -

قبوول لجنووة الترقيووات العمميووة فووي كميووة القووانون جامعووة بابوول بموجووب الكتوواب الموورقم بووال و 
 .18/01/1106المورخ في 

الفعوول الضووار دراسووة تحميميووة مقارنووة بالفقووو  انون المعووامالت المدنيووة االموواراتي فوويموونيج قوو -
 –جمة العموم القانونية ، كمية القانون االسالمي بحث بالمغة االنكميزية محال لمتقييم من م

 .06/01/1106في  141جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم 
مووون قبووول لجنوووة مين بحوووث محوووال لمتقيووويم حووواد الاووواعالنظوووام القوووانوني التحووواد الموووالك و ات -

جامعوووة ديوووالى بموجوووب الكتووواب  –ترقيوووات العمميوووة فوووي كميوووة القوووانون و العمووووم السياسوووية ال
 .6/01/1107ي س ف 18المرقم 

النظوام القووانوني لمتفوواوض االلكترونووي بحوث محووال لمتقيوويم موون قبول لجنووة الترقيووات العمميووة  -
فووي س  18معووة ديووالى بموجووب الكتوواب الموورقم جا –اسووية فووي كميووة القووانون و العموووم السي

6/01/1107. 
نية بعض صور المسؤولية المدنية لرجل الارطة بحث محال لمتقيم من مجمة العموم القانو  -

 .3/0/1107في  3بموجب الكتاب المرقم 
التحكيم في العمميات المصرفية بحث محال لمتقيم من قبل لجنة الترقيات العممية في كمية  -

 .0/1107/ 07في  671امعة بموجب الكتاب المرقم ص ق س /مامون الجال
اوووركة الاوووخص الواحووود محووودودة المسوووؤولية بحوووث محوووال لمتقووويم مووون قبووول لجنوووة الترقيوووات  -

/ 07فوووي  671لعمميوووة فوووي كميوووة الموووامون الجامعوووة بموجوووب الكتووواب المووورقم ص ق س /ا
0/1107. 
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بحث محال لمتقييم من مجموة ممعمومات اطراه عقد المقاولة الوارد عمى البرامج الخاصة ل -
 جامعة بغداد بموجب الكتاب المؤرخ بال. –انونية ، كمية القانون العموم الق

المؤسسووات الطبيووة العامووة بحووث محووال لمتقيوويم موون مجمووة المسووؤولية المدنيووة لمطبيووب فووي  -
فووووووي  37جامعووووووة بغووووووداد بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم  –العموووووووم القانونيووووووة ، كميووووووة القووووووانون 

1/3/1107. 
دراسوووة تحميميوووة فوووي اطوووار  –االلكترونيوووة  وق المؤسسوووات االعالميوووة باوووان المصووونفاتحقووو -

من مجموة العمووم القانونيوة ، كميوة  قانون دولة االمارات العربية المتحدة بحث محال لمتقييم
 .04/3/1107في  7جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  –القانون 

ىوا فوي بالتزاموو بالمحافظوة عموى الوديعوة ورد ل الوديوعالمسؤولية المدنية الناجمة عن اخوال -
ن دراسة تحميمية مقارنة بالقانون المدني العراقي بحث محال لمتقييم مو –القانون االنكميزي 

فوووي  57جامعوووة بغوووداد بموجوووب الكتووواب المووورقم  –مجموووة العمووووم القانونيوووة ، كميوووة القوووانون 
07/3/1107. 

تحميمية  االىمال في القانون االنكميزي دراسة ية لتحديدالعوامل المؤثرة عمى معيار المعقول -
مقارنوووة بالقوووانون المووودني العراقوووي بحوووث محوووال لمتقيووويم مووون مجموووة العمووووم القانونيوووة ، كميوووة 

 .6/4/1107في  84جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم –القانون 
نوة فوي راسوة مقار د –االخالل المسبق و اثره في تنفيذ االلتزام العقدي عمى حساب المودين  -

بحث محال لمتقييم من مجمة العموم القانونيوة ، كميوة  نكميزي.القوانين المدنية و القانون اال
 .17/4/1107في  000تاب المرقم جامعة بغداد بموجب الك –القانون 

 –طبيعة العالقات القانونية و المسؤولية الناجمة عن االناطة الطبية في مراكز التجميل  -
االنسووانية و االجتماعيووة مجمووة جامعووة كويووة لمعموووم  لمتقيوويم موون بحووث محووال دراسووة مقارنووة

 .14/6/1107بتارخ 
محوووال لمتقيووويم مووون مجموووة العمووووم  دراسوووة مقارنوووة بحوووث –النظريوووة العاموووة لوووالرادة الضووومنية  -

 .13/8/1107في  023جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  –القانونية ، كمية القانون 
موون مجمووة العموووم دراسووة مقارنووة بحووث محووال لمتقيوويم  –وح ثمن المفتووالبيووع عمووى اسوواس الوو -

 .2/8/1107في  046جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  –القانونية ، كمية القانون 
دراسووة قانونيووة و قضوواثية بحووث محووال لمتقيوويم موون مجمووة جامعووة االنبووار  –تحريووه العقوود  -

 .04/01/1107في  211قم ت لمعموم القانونية و السياسية بموجب الكتاب المر 
د احتراه الالعبيين بحث محال لمتقييم مون مجموة العمووم القانونيوة الارط الجزاثي في عقو  -

 .6/00/1107في  137موجب الكتاب المرقم جامعة بغداد ب –كمية القانون 
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اوجو االستفادة االستثمارية من الخيول العاثدة من سباقات السرعة و القدرة و التحمل في  -
ميمية بحث محوال لمتقيويم مون الجامعوة دراسة و صفية تح –ت العربية المتحدة ة االمارادول

ممؤتمر الدولي لمبحوث الثاني عضو المجنة العممية الدولية ل ةاالمريكية في االمارات بصف
نووفمبر  04 -02التنمية المستدامة و المسؤولية االجتماعيوة المنعقود بتواريخ تحت عنوان 

 دبي. 1107
لمتقييم من الجامعة االمريكية في بحث محال  تحقيق التنمية المستدامة  لضريبة فيدور ا -

مبحوث الثواني تحوت عنووان االمارات بصفة عضو المجنة العممية الدولية لممؤتمر الدولي ل
 دبي. 1107نوفمبر  04 -02التنمية المستدامة و المسؤولية االجتماعية المنعقد بتاريخ 

لقوووانون المووودني ي دراسوووة مقارنوووة بالمووودفوع دون حوووق فوووي ااالنكميوووز  اوووبو العقووود فوووي القوووانون -
بغووداد  جامعووة –بحووث محووال لمتقيوويم موون مجمووة العموووم القانونيووة ، كميووة القووانون  ، العرااقووي

 .15/1/1108في  17بموجب الكتاب المرقم 
دراسوووة  -مووودى مسوووؤولية بووواثع الخموووور او مقووودميا المدنيوووة تجووواه المخموووورين و ضوووحاياىم -

جامعووة بغووداد  –ة ، كميووة القووانون حووال لمتقيوويم موون مجمووة العموووم القانونيووة ، بحووث ممقارنوو
 .07/2/1108في  30بموجب الكتاب المرقم 

بحث محال لمتقييم مون مجموة العمووم القانونيوة ، كميوة ن العقد ، معالجات االخالل بمضمو  -
 .05/3/1108في  61جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  –القانون 

مودين فوي القوانون االنكميوزي دراسوة ضاثي المؤقت بتجميد ارصدة و امووال الاريفا القامر م -
ال لمتقيووويم مووون مجموووة تحميميوووة مقارنوووة بوووالحجز االحتيووواطي فوووي القوووانون العراقوووي بحوووث محووو

فووووووي  85جامعووووووة بغووووووداد بموجووووووب الكتوووووواب الموووووورقم  –العموووووووم القانونيووووووة ، كميووووووة القووووووانون 
15/4/1108. 

مجمووة العموووم انون االنكميووزي بحووث محووال لمتقيوويم موون عم فووي القووعقوود تقووديم خوودمات المطووا -
 .8/4/1108في  77جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم –القانونية ، كمية القانون 

سامح العرفي في العقود ، دور المعقولية في العقود ، التغييور فوي االجورايات القضواثية الت -
، اثور السوتثناي فوي القوانون المودني ، فمسوفة ا، تزاحم الداثنين في نطاق التامينوات العينيوة 

نون المنافسة و االحتكار عمى حواثزي حقووق الممكيوة الفكريوة ، مجموعوة ابحواث محالوة قا
 .03/2/1108في  0566ية العممية لمرتبة االستاذية بموجب الكتاب لمتقييم لمترق

فووي عقووود الضوومان بووين الكسووب و عدمووو ، معضووالت فووي تكوووين العقوود ، موووت المتعاقوود  -
لفقووو االسووالمي و تطويعيمووا بالقووانون ، الخطووي العتبووار الاخصووي ، العووين و الوودين فووي اا

لمتقييووويم لمترقيوووة العمميوووة لمرتبوووة فوووي عقووود المعموماتيوووة االطووواري، مجموعوووة ابحووواث محالوووة 
 .2/1108/ 03في  0571االستاذية بموجب الكتاب المرقم 
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 -مناقشة الرسائل العممية: -
 جامعة بغداد -ة القانونكمي عبر ابكة االنترنت رسالة ماجستيرع المبرم ااكالية عقد البي -

 .01/8/1102في  3612عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم 
جامعووووة  –كميوووة القوووانون  ،ظووويم القوووانوني لمعوووالج بالخاليووووا الجذعيوووة رسوووالة ماجسووووتير التن -

 .15/8/1102 في 434كربالي عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري 
جامعوة بغوداد عضوو لجنوة مناقاوة  –سوتير كميوة القوانون الحماية المدنية لمبيثوة رسوالة ماج -

 .01/01/1102في  5110بموجب االمر االداري المرقم 
دراسة مقارنة رسالة  –المسؤولية المدنية لمدولة عن االعمال االرىابية في القانون العراقي  -

 0733 بموجووب االموور االدارية مناقاووة د عضووو لجنووماجسووتير كميووة القووانون جامعووة بغوودا
 .8/3/1103ي ف

بغوداد التنظيم القانوني لحق التجريد في عقد الكفالوة رسوالة ماجسوتير كميوة القوانون جامعوة  -
 .5/4/1103في  1060عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري المرقم 

حوة دكتووراه كميوة ارنوة اطرو دراسوة مق –المسؤولية الماديوة لممنوتج عون فعول سومعتو المعيبوو  -
فوووي  311اد عضوووو لجنوووة مناقاوووة بموجوووب االمووور االداري المووورقم جامعوووة بغووود –القوووانون 

11/0/1104. 
دراسوووة مقارنوووة رسوووالة ماجسوووتير كميوووة  –بووورامج الحاسووووب المسوووؤولية المدنيوووة لمصصووومي  -

فووي  266القووانون جامعووة كووربالي عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الموورقم دع 
1/6/1104. 

اسووة مقارنووة اطروحووة دكتوووراه كميووة القووانون جامعووة الغووش و اثووره فووي المسووؤولية العقديووة در  -
 .0/01/1104في  3156مرقم دع بغداد عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االداري ال

دراسوة مقارنوة بوين القوانون و  –انتقال الحق في التعوويض عون الضورر الوى الخموه العوام  -
و لجنووة مناقاووة جامعووة بغووداد ، عضوو –كميووة القووانون  اه وحووة دكتووور اطر  الفقووو االسووالمي،

 .20/0/1105في  477بموجب االمر االداري المرقم دع 
، اطروحووة دكتوووراه كميووة  دراسووة مقارنووة –الحقوووق تامينيووا اوورط الممكيووة المفوورزة فووي رىوون  -

فوي  0374جامعة بغداد عضو لجنة مناقاوة بموجوب االمور االداري المورقم دع  -القانون
13/3/1105. 

معياريووة العقووود، اطروحووة دكتوووراه كميووة القووانون جامعووة  توودرج القواعوود العقديووة دراسووة فووي -
 .04/4/1105في  0607اري دع بغداد عضو لجنة مناقاة بموجب االمر االد



 28 

دراسووة مقارنووة رسووالة ماجسووتير  –المركووز القووانوني لممينوودس االستاوواري فووي عقوود الفيووديك  -
فوي  1351د ع ضو لجنة مناقاوة بموجوب االمور االداري ة بغداد عجامع –كمية القانون 

4/6/1105. 
 –يووة القووانون دراسووة مقارنووة اطروحووة دكتوووراه كم –النظووام القووانوني لعقووود البووث الفضوواثي  -

فوووووي  2571جامعوووووة بغوووووداد عضوووووو لجنوووووة مناقاوووووة بموجوووووب االمووووور االداري المووووورقم د ع 
20/01/1105. 

جامعوووة بغوووداد كميوووة  –ه كميوووة القوووانون حوووة دكتووووراسووومطة القاضوووي فوووي تكميووول العقووود اطرو  -
فووووووووي  2773لقووووووووانون عضووووووووو لجنووووووووة مناقاووووووووة بموجووووووووب االموووووووور االداري الموووووووورقم د ع /ا

04/00/1105. 
دراسووة مقارنوووة ، اطروحوووة دكتووووراه  –ي لعقووود خدمووة المعموموووات االلكترونيوووة النظووام القوووانون -

رقم د ع داري الموووجامعوووة بغوووداد عضوووو لجنوووة مناقاوووة بموجوووب االمووور اال –كميوووة القوووانون 
 .08/0/1106في  234/

جامعوة كووربالي  –دراسوة مقارنوة ، اطروحووة دكتووراه كميوة القوانون  –فواق المطوار حقووق ارت -
 .6/1/1106في  54وجب االمر االداري المرقم د ع /عضو لجنة مناقاة بم

توووراه دراسووة فووي القووانون العراقووي و االنجميووزي اطروحووة دك –اثور االرادة الباطنووة فووي العقوود  -
اقاوووووة بموجوووووب االمووووور االداري المووووورقم جامعوووووة بغوووووداد عضوووووو لجنوووووة من –ة القوووووانون كميووووو

 . 4/6/1106في  1037د.ع.
دراسوووة مقارنوووة اطروحوووة دكتووووراه كميووووة  –خصووووية المووودد و اثرىوووا فوووي مسووواثل االحووووال الا -

 3106جامعووة بغووداد عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الموورقم د ع  –القووانون 
 .02/01/1106في 

 –لية المدنيووة رسووالة ماجسووتير كميووة القووانون ة التعووويض العقووابي و اثرىووا فووي المسووؤو فكوور  -
فوووووووي  018المووووووورقم  جامعوووووووة ذي قوووووووار عضوووووووو لجنوووووووة مناقاوووووووة بموجوووووووب االمووووووور االداري

01/0/1107. 
 –دراسوووة مقارنووة رسوووالة ماجسووتير كميوووة القوووانون  –المسووؤولية المدنيوووة لمخبيوور االستاووواري  -

 .20/0/1107في  401ة بموجب االمر االداري د ع جنة مناقاجامعة بغداد رثيس ل
دراسوة  –المسؤولية المدنية النااثة عن مخاطر التطور التقني في نطاق االعموال الطبيوة  -

جامعووة بغووداد رثوويس لجنووة مناقاووة بموجووب االموور  –مقارنووة رسووالة ماجسووتير كميووة القووانون 
 .12/4/1107في  1181االداري د ع 
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ارنووة رسووالة ماجسووتير كميووة دراسووة مق –بيووع فووي المووزاد االلكترونووي ي لعقوود الالتنظوويم القووانون -
فووووي  2472جامعووووة بغووووداد رثوووويس لجنووووة مناقاووووة بموجووووب االموووور االداري د ع  –القووووانون 

05/01/1107. 
دراسوة مقارنوة رسوالة ماجسوتير كميوة  –االثار القانونية لمفسخ التعسفي لعقد العمول الفوردي  -

فووي  052رقم لجنووة مناقاووة بموجووب االموور االداري الموواقيووة عضووو الجامعووة العر  –القووانون 
02/1/1108. 

توووراه كميووة اطروحووة دكمضوومون العقوود دراسووة مقارنووة مووع القووانونين الفرنسووي و االنكميووزي  -
فووووووي  0516جامعووووووة بغووووووداد عضووووووو لجنووووووة مناقاووووووة بموجووووووب االموووووور االداري  –القووووووانون 

6/4/1108 . 
 –كميوووة القوووانون  دكتووووراه  أطروحوووة مقارنوووةدراسوووة  –اثوووره فوووي االلتوووزام  االجووول القضووواثي و -

 20فوووي  2631.ع المووورقم د اإلداريعضوووو لجنوووة مناقاوووة بموجوووب االمووور بغوووداد جامعوووة 
/01/1108. 

عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب رسووالة ماجسووتير  عقوود الفندقووة بضوومان السووالمة فوويزام االلتوو -
 .2/01/1108في  3235المرقم د ع  اإلدارياالمر 

دكتوووراه عضووو لجنووة مناقاووة بموجووب االموور  أطروحووةمقارنووة دراسووة  –قوود التوودليس فووي الع -
 .17/6/1111في  0470 المرقم د ع اإلداري

دكتوراه عضو  أطروحةمقارنة دراسة  –الاخصية  الاألحو النظام العام و اثره في مساثل  -
 .04/8/1111في  1126المرقم د ع  اإلداريلجنة مناقاة بموجب االمر 

 -سائل ( التي أشرف عميها:) االطاريح ، الر  -
دراسوة مقارنوة رسوالة ماجسوتير كميوة القوانون  –الرجوع عمى الاريك في المال الاواثع حق  -

 .4/0/1103في  43االمر االداري  جامعة بغداد ماره عممي بموجب –
 دراسوووة مقارنوووة –النظوووام القوووانوني لتصووواميم الووودواثر المتكامموووة فوووي نطووواق الممكيوووة الفكريوووة  -

 447ماوره عمموي  بموجوب االمور االداري  جامعة بغداد -كمية القانون يررسالة ماجست
 .0/01/1103في 

، اطروحووة دكتوووراه كميووة دراسووة مقارنووة  –حمايووة الطووره الضووعيه فووي العالقووة التعاقديووة  -
فوووي  1350جامعووة بغووداد ماووره عمموووي بموجووب االموور االداري الموورقم د ع/  –ون القووان

4/6/1105. 
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قارنوووة ، رسوووالة ماجسوووتير كميوووة دراسوووة م –يوووة عموووى سوووبيل الضووومان اووورط االحتفووواظ بالممك -
فوووي  2313ي بموجوووب االمووور االداري المووورقم د ع جامعوووة بغوووداد ماوووره عممووو –القوووانون 

01/01/1105. 
دراسووة مقارنوة ، رسوالة ماجسوتير كميووة  –ة المفاوضوات العقديوة مبودأ حسون النيوة فووي مرحمو -

 مر االداري...جامعة بغداد ماره عممي بموجب اال –القانون 
، رسووالة ماجسووتير كميووة االمووام الكوواظم لعووام و اثارىووا فووي االتفاقووات العقديووة فكوورة النظووام ا -

 .04/1/1106في  163م ماره عممي بموجب االمر الجامعي المرق
 جامعوووة بغوووداد –القوووانوني لحووواثز العقوووار المرىوووون اطروحوووة دكتووووراه كميوووة القوووانون النظوووام  -

 .15/00/1106في  2681داري ماره عممي بموجب االمر اال
جامعووة بغووداد، ماووره  –اجسووتير كميووة القووانون دراسووة مقارنووة رسووالة م –وعوود بالتفضوويل ال -

 .3/00/1107في  2660م عممي بموجب االمر االداري المرق
دراسووة مقارنووة اطروحووة دكتوووراه كميووة الحقوووق فووي الجامعووة االسووالمية  –عيوور الووالزم العقوود  -

 .01/2/1108في  328/1108جب القرار رقم في لبنان ماره عممي بمو 
جامعووة بغووداد ماووره عممووي بموجووب  –توووراه كميووة القووانون المجموعووة العقديووة اطروحووة دك -

 .1/4/1108في  074االمر االداري 
القووانون / جامعووة كميووة  –مقارنووة رسووالة ماجسووتير دراسووة  –لعقوود الصوومح التنظوويم القووانوني  -

 .18/01/1108في  661المرقم  اإلداريبغداد بموجب االمر 
 هدكتورا أطروحةاثر الذكاي الصناعي في نظرية الحق  -
 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. -
 1100جامعة بغداد ، لمفترة من  –مة االولى كمية القانون لدراسة القانون ، المرحالمدخل  -

 .1102لغاية 
لغايوة  1103اد ، لمفتورة مون جامعوة بغود –عينية ، المرحموة الرابعوة كميوة القوانون الحقوق ال -

1104. 
ن جامعووووة بغووووداد لمفتوووورة موووو –النظريوووة العامووووة لاللتزامووووات ، المرحمووووة الثانيووووة كميووووة القووووانون  -

 .1106لغاية  1105
توورة جامعووة بغووداد لمف -كميووة القووانون المرحمووة االولووى ،انون الروموواني و اووريعة حمووورابيالقوو -

 .1106من 
جامعوووة بغوووداد لمفتووورة مووون  –الماجسوووتير كميوووة القوووانون القوووانون المووودني بالمغوووة االنكميزيوووة ،  -

 .1104لغاية  1102
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و  1104 لمفتوورة موونجامعووة بغووداد  –القووانون الوودولي الخوواص ، الماجسووتير كميووة القووانون  -
 لحد االن.

جامعووة بغووداد لمعووام الدراسووي  – القووانون الموودني بالمغووة االنكميزيووة ، الوودكتوراه كميووة القووانون -
1105. 

قسوووم القوووانون لمعوووام  –القوووانون ، المرحموووة االولوووى كميوووة الموووامون الجامعوووة  المووودخل لدراسوووة -
 .1102الدراسي 

قسووووم القووووانون لمعووووام  –لصووووادق لمرحمووووة الرابعووووة جامعووووة االمرافعووووات المدنيووووة و االثبووووات، ا -
  .1105الدراسي 

 جامعوة بغوداد لمعوام –المرحمة االولى كميوة القوانون  القانون الروماني و اريعة حمورابي ، -
 .1105الدراسي 

جامعوووة بغوووداد لمعوووام لمعوووام  –النظريوووة العاموووة لاللتزاموووات ، المرحموووة الثانيوووة كميوووة القوووانون  -
 .1106الدراسي 

داد لمعوووام لمعوووام جامعوووة بغووو –اموووات ، المرحموووة الثانيوووة كميوووة القوووانون النظريوووة العاموووة لاللتز  -
 .1108-1107الدراسي 


