
 الطيرة الذاجيت

 

 راض ي فادًت محمذ اضماعيل الاضم الزباعي : -

  99/9/9981 جاريخ الىالدة : -

  1/7/9009 جاريخ الحصىل عليها :                                        ماحطخير الشهادة : -

 كاهىن ججاري  الخخصص الذكيم :                      كاهىن خاص  الخخصص العام : -

 00/99/9099ها: جاريخ الحصىل علي                        مذرص مطاعذ العلمي :الللب  -

 ثالث ضىىاث وحطعت اشهز. عذد ضىىاث الخذمت في الخعليم العالي : -

  عذد ضىىاث الخذمت خارج الخعليم العالي : -

ذ الالىترووي : -    البًر

 النهزيً.وليت الحلىق/ حامعت  : البيالىريىصالجهت املاهحت لشهادة  -

 وليت الحلىق/ حامعت النهزيً. الجهت املاهحت لشهادة املاحطخير : -

 الجهت املاهحت لشهادة الذهخىراه : -

 ضىذ الشحً املباشز واثزه على الىلل املخعذد الىضائط للبضائع. عىىان دراضت املاحطخير : -

 عىىان رضالت الذهخىراه : -

 

           الىظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة مً  العمل ميان الىظيفت ث

 7002-7002 كليت الطب/ جامعت النهرين مسؤولت الشعبت القانونيت 9

 7022-7002 كليت اليرموك الجامعت جدريسيت 9

كليت القانون والعلوم السياسيت  جدريسيت 0

 / جامعت دًالى

 ولحد الان 7022

 7022-7027  مسؤولت ضمان الجودة  4

1    

 

 



 املعاهذ التي درص فيها :الجامعاث او  -

 مالحظاث الى –الفترة مً  املعهذ (/الجهت )الجامعت )اليليت( ث

  7022-7002 جامعتكليت اليرموك ال 9

كليت القانون والعلوم السياسيت/ جامعت  9

 دًالى

  الى الان 7022

0    

 امللزراث الذراضيت التي كام بخذريطها : -

 الطىت الذراضيت املادة اللطم اليليت الجامعت ث

كليت اليرموك  9

 الجامعت

القانون  القانون  

 التجاري 

7002-7020-

7022 

  العقود املدنيت    9

الاوراق     0

 التجاريت

 

كليت القانون/  4

 جامعت دًالى

 7022-7022 ججاري  القانون  كليت القانون 

-7027-7022 اوراق ججاريت    1

7022-7022 

 7027 القانون املدني    6

 7022-7022 املاليت العامت    7

 امللزراث الذراضيت التي كام بخطىيزها او ضاهم في جطىيزها : -

الطىت  املادة اللطم اليليت الجامعت ث

 الذراضيت

9      

9      

 الاشزاف على الزضائل و الاطاريح : -

عىىان الزضالت  اللطم اليليت الجامعت ث

 او الاطزوحت

الطىت 

 الذراضيت

9      

9      

 



 املؤجمزاث والىذواث العلميت والىرش التي شارن فيها : -

هىع املشارهت  ميان الاوعلاد العىىان ث

حضىر  –)بحث 

) 

 الطىت

مؤجمر كليت القانون والعلوم  9

 السياسيت/ جامعت دًالى

حضور ولجنت  كليت القانون 

 جحضيًرت

 

ندواث كليت القانون والعلوم  9

 السياسيت

  7027-7022 

   جامعت دًالى ورشت عن حقوق الانسان 0

ندوة كليت القانون والعلوم  4

السياسيت حول شركاث 

الاستثمار املالي وقانون الاستثمار 

 العراقي 

 7022-7022 بحث كليت القانون 

 

 الذوراث التي شارن بها والتي اكامها : -

 السنت مكان الانعقاد عنوان الدورة ث

2    

7    

 البحثيت في مجال الخخصص لخذمت البيئت واملجخمع او جطىيز الخعليم :املشزوعاث  -

 السنت محل النشر عنوان البحث ث

الوضع القانوني لتصرفاث  2

مؤسس ي الشركت املساهمت في 

مرحلتي ما قبل التأسيس وما 

 بعدها

مجلت العلوم القانونيت 

والسياسيت/ كليت 

القانون والعلوم 

 السياسيت/ جامعت دًالى

7022 

 ( التي كام بيشزها :impact factorsاملجالث العامليت ومجالث ) -

العذد الذي وشز  عىىان البحث الذولت اضم املجلت ث

 فيه

 الطىت

9      

9      

 



 عضىيت الهيئاث العلميت املحليت والذوليت : -

جاريخ  دوليت/محليت اضم الهيئت ث

 الاهدطاب

 /ماسال عضىا 

 اهتهاء العضىيت

 مالحظاث

9      

9      

 

 هخب شىز ( :/شهاداث جلذًزيت  /ابذاعاث او وشاطاث حصل فيها على )حىائش  -

ما حصل  هىع الابذاع او اليشاط ث

عليه 

شهادة /)حائشة

هخاب /جلذًزيت

 شىز(

عىىان  الجهت املاهحت

اليشاط او 

 الابذاع

 الطىت

مؤجمر كليت القانون  9

 والعلوم السياسيت

شهادة 

كتاب  -جقدًريت

 شكر

   جامعت دًالى

 7022  جامعت دًالى كتاب شكر جدريس فوق النصاب 9

    كتاب شكر املشاركت بلجان 0

كليت القانون   اهداء رسالت املاجستير 4

والعلوم 

 السياسيت

 7027 

كتاب شكر  ارجاع سيارة 1

 ومكافاة

 -كليت الطب

 جامعت النهرين

 7002 

اكمال اجراءاث الطلبت  6

 املقبولين

 7002   شكر ومكافاة

كليت القانون  شكر وجقدًر علمي اكادًمي 7

والعلوم 

السياسيت/ 

 جامعت دًالى

امتحان 

الرصانت 

 العلميت

7022-

7022 

-7022 غش طالب  كتاب شكر 7022علمي  8

7022 

 

 



 الخأليف والترحمت : -

 

 اللغاث التي ًجيذها : -

9-  

9- 

 مطاهماث في خذمت املجخمع : -

9-   

9-  

 وشاطاث اخزي  -

9-  

9-  

 شاهزيً حطً حعاوهىم معىا خذمت للعلم                                      

 

اضم دار  عىىان الىخاب ث

 اليشز

عذد  ضىت اليشز

 الطبعاث

غير  /مىهجيت 

 مىهجيت

9      

9      


