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 الـعـلـمـيـة  املؤهالتثـانـيـاً: 
 التخصص البلد ـةــمعاســم اجلا ســنة التخـرج الدرجـة

سوريو بكالال  قانون العراق     امعة كلية احلدابء اجل 2008 
رـتيـاملاجســـ  خاصقانون  العراق كلية احلقوق   املوصل /جامعة  2014 

 الشخصية    األحوالقانون   ماليزاي مالاي جامعة 2020 دكتوراه
 

 اخلربات العمليةثـالـثـاً: 
 ةالفرتة الزمني عملال جهة الوظيفة

 29/9/2010-22/10/2008من  األعلىجملس القضاء  اةحمام

 31/12/2009-22/10/2008من     يف سد املوصلية حاملدينة السية اشرك مشاور قانوين
 عـــــاب والبعـــــا العلم /جامعـــــةالتعلـــــيم الوزارة  م قانوين

 القانونية قسم الشؤون /رائسة اجلامعة /بغداد
29/9/2010-15/3/2014 

 16/3/2014 عـــــاب والبعـــــا العلم /جامعـــــةالتعلـــــيم الوزارة  مدرس جامع 
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 القانونيةقسم الشؤون /رائسة اجلامعة /بغداد
 2016-2015 بغدادامعة ج –الزراعة كلية  حماضر 

 
 والتقدير  رابعاً: الشكر
 التاريخ   املانح اجلهة املاحنة 

 24/3/2011 جامعة بغدادرئيس  والبعا العلم رة التعليم العاب وزا

 6/7/2011 رئيس جامعة بغداد وزارة التعليم العاب والبعا العلم  
 15/12/2014 جامعة بغدادرئيس  علم  وزارة التعليم العاب والبعا ال

 14/12/2015 رئيس جامعة بغداد وزارة التعليم العاب والبعا العلم  
 3/2/2014 رئيس جامعة بغداد وزارة التعليم العاب والبعا العلم  
 30/11/2016 للشؤون العلمية ةمساعد رئيس اجلامع وزارة التعليم العاب والبعا العلم  

 12/10/2020 يا مدير الدراسات العل ة مالاي جامع

 
 ية  البعوث واألنشطة الـعـلـمـ  رابـعـاً:

  اتريخ النشر   الناشر  أو املؤلف عنوان البعا
ــة الشـــــرعسيال ــية يف تســـــ اســـ د يل عقـــ

 الزواج وتطبيقاته يف احملاكم العراقية
حبـــاث لألالشـــريعة  أصـــوللـــة جم

 التخصصية
ــد  ــان  2عـــدد ال 4اجمللـ نيسـ
2018 

 كوالملبورماليزاي /  

ــدد  19جملــــد   الرافدين للعقوق جملة ىاث املوتمري  ( 56( العــ
 (2019  21السنة 

 كلية احلقوق/جامعة املوصل 

ارج  ِّ يف قــانون اخلــ واجقــد الــز  ظــاهرة ع
دراســـــة  اقـــــ  ِّ العر األحـــــوال الش خصـــــي ة 

 حتليلية

ــد   عة والقانون املاليزيةشريال جملة ــدد ( 7جملـــــــــ ( 1 العـــــــــ
2019 

 يف ماليزاي اإلسالميةة اجلامع

 القاهرة 2015 ديااملكتب اجلامع  احل كتاب  موانع املرياث/دراسة مقارنة
ــال ــار  تطـ ــ ور التـ ــودة علكتابـ ــزواج  قـ الـ

 (اإلنكليزية ابللغة 
 1عــــــــــــــــــدد  27جملــــــــــــــــــد  الشريعة جملة

 2019 
 ماليزايجامعة مالاي / 

ــ هرةظـــا ــارج زواجالـ ــة خـ ــا احملكمـ  وآاثرهـ
 وحلوهلا العراق يف القانونية

 ة مالايماليزاي / جامع 18/5/2020 جامعة مالاي
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 خامساً: الشهادات التقديرية وورش العمل  
 خ اريالت دة واملشاركة نوع الشها

 22/5/2008-/13/4  نينوىقوقيني فرع /احتاد احل ةالقانوني احتاد احلقوقيني العراقيني /دورة الثقافة شهادة مشاركة من
الدراســات  عاملــؤ ر الــدوب الرابــ يف رقــة حبــاو ب للمشــاركة اإلنســانيةشــهادة تقديريــة مــن جامعــة 

 ةع األمقودورها يف تطوير وا اإلسالمية
 2017/ أكتوبر/21-22

نغريلد/ شـا يف املقامـة (املهـي التميـز  دورة يف للمشـاركة اخلرييـة افر  مؤسسـة من  تقديرية  شهادة
 ايماليز 

26/3/2016 

 دورة يف للمشاركة اخلريية راف مؤسسة من تقديرية شهادة
(The art of leadership and social influence)  

 ماليزاي انغريلد/امة يف شقامل

1/5/2016 

ــن بغداد جامعة /املستمر والتعليم التطوير مركز يف الرتبوي التأهيل دورة يف مشاركة شهادة  - 12/10/2015 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29/10/2015 

ــن بغداد جامعة /املستمر والتعليم التطوير مركز يف العربية اللغة دورة يف مشاركة شهادة  - 12/10/2015 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29/10/2015 

  دورة من املؤسسة العاملية للتعليم يفمشاركة شهادة 
(Impact of predatory publishing on research quality) 

2/11/2016 

 كوالملبور /ماليزاي/اريد يف دورة شهادة مشاركة من مؤسسة 
 Professionalism in the process of managing scientific 

research from writing to publishing) 

22/10/2017 

 اللييب بعوان  األكادمي النادي ورشة عمل يف كة مشار شهادة 
Statistical analysis using spps 

3-4 /4/2018 

 بعنوان  يةاملاليز  امعة مالايج/ اإلسالمية األكادمييةيف مشاركة ورشة عمل  شهادة
(Workshop on research methodology and publication) 

26-27/2/2018 

 للمشاركة يف يف علوم وتكنلوجيا اهلندسة  التعاونيةاملؤسسة من  شكر وتقديرشهادة 
2018 medical devices cluster bootcamp 

9-12/8/2018 

 Th e art ofيف ورشة عمل بعنـوان ثقافية العراقية للمشاركة شهادة مشاركة من امللعقية ال
writing publishable high-impact research manuscript  

2019/1/26  

 اإلســالمية بعنــوانالدراســات  أكادمييــةمــالاي  يف جامعــة أقيمــ  عمــلة ة يف ورشــشــهادة مشــارك
writing a literature review  

16/ July /2019  
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 how to write research paper titles  18/4/2020شهادة مشاركة من اجلامعة العراقية /
 العلم  للتدريب املتقدم والدراسات  من املعهدشهادة مشاركة 

Establishment of peer-reviewed academic scientific 
journals and the arts and skills of managing and 

developing them  

27/4/2019 

 thesis documentationشــهادة مشــاركة مــن طدي الطــالب احلضــارم /مــاليزاي /
based on ISI WOS publication  

20- 21/4/2019 

 2/3/2019 م  للتدريب املتقدم والدراسات /اكتشاف الذات وبناء املستقبل شهادة مشاركة / املعهد العل
ــه ــاركة ادة شــ ــرتكةمشــ ــا   مشــ ــالء العــ ــرطم  زمــ ــالاي و بــ ــة مــ ــن جامعــ ــني يف مــ ــارب بــ  األداينالتقــ
 youth dialogue :to live and to learn together 

2019 

 الثقايف يف كوالملبور للمشاركة يف  السفارة العراقية / دائرة امللعق ة حضور منشهاد
(skills of writing publishable high impact research manuscript ) 

29/4/2020  

 
 : الشهادات العلمية  دساً اس

 التاريخ ؤسسة امل هادة نوع الش
 2008 نينوى / واألنرتن مجعية احلدابء للعاسوب   واألنرتن سوب احلاشهادة كفاءة 

 6/4/2017 شاري لنظم املعلومات املكتب االستاد/ بغدعة جام شهادة كفاءة قيادة احلاسوب 
ــة بغـــــــدا  اإلنكليزيةاللغة فاءة كشهادة   ــبة  اآلدابكليـــــــة   دجامعـــــ / وحـــــــدة احلاســـــ

  لكرتونيةاإل
13/4/2017 

ــة  ــهادة اللغــ ــةشــ  beginner  اإلنكليزيــ
levels) 

ELS language centers  27/5/2016  

  British council  23/10-16/11/2017 ة اإلنكليزيدورة اللغة  شهادة
 TOEFL/PBT ETS  7/1/2017ة شهاد

 
 واملهنية    اإلنسانيةت  املنظماالنقاابت عضوية  :  سابعاً 
 رقم اهلوية  اتريخ االنتماء  ة ماملنظ

 45731 29/9/2010-22/10/2008من  نقابة احملامني 
 24894 14/6/2016 -14/6/2015 احتاد احلقوقيني العراقيني 

   نينوى فرع /راقيةالع والشباب الطلبة ربطة يف عضو
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 4331 1/1/2017- 1/1/2016 ني سني اجلامعييرابطة التدر 
  2007  األنسانقوق حل اإلسالمية املنظمة

   2008لغاية  2007من  (اجلامعة  كلية احلدابءمجعية صناع احلياة  رئيس اجلمعية يف
 
 

 تية ة الذاخمتصر السري 
ــداءة الشخصــية األحــوال يف دعــاوى عــدة يف ووكلــ  احملامــاة جمــال يف عملــ  • ولــدي جمموعــة مــن القــرارات  نــاايتواجل والب

 ةلعراقيائية الصادرة من احملاكم اقضال
ت لصـا  وحصل  على جمموعة من القـرارا املوصل سد يف السياحية املدينة كةلشر   راقيةالع  احملاكم  لدى  قانوين  وممثل  مشاور •

 الشركة 
 والكفـاالت العقـود شـعبة يف العمـل  يـوتول 2010/  9/  29 اتريـخ مـن القانونيـة الشـؤون قسـم  /بغـداد  جامعـة  يف  عمل  •

 احلقوق وشعبة القانوينالرأي  بيان بةشعو 
ل  على وحص 1/1/2016لغاية  1/1/2015ة من لعراقية / جملس شورى الدولممثل رئيس جامعة بغداد يف وزارة العدل ا •

 جمموعة من القرارات لصا  اجلامعة
 2017 ولغاية 2016 من للفرتةزراعة لا كلية/   بغداد جامعة يف األنسان حقوق ملادة رحماض •
 خمتلفة  إدارية مواضيع يفقيقية تدوفرق العمل والل ان ال اإلداري جلنة يف التعقيق 85 من أكثر وعضوية رائسة ولي ت •

 


