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  بتقجيخ  1997دفعة  –جامعة عيؽ شسذ  –كمية الحقؾق  –ليدانذ حقؾق (
 عام جيج(

  الحقؾق جامعة عيؽ شسذماجدتيخ فى 
  جامعة عيؽ شسذ – 2007دبمؾم فى القانؾن الجشائى بتقجيخ عام جيج عام 
  جامعة عيؽ شسذ – 2008دبمؾم فى القانؾن الخاص بتقجيخ عام جيج عام 

  دبمؾمة في الدياسات الزخيبية  السخكد الثقافي الكشجي 

  كمية حقؾق عيؽ شسذ بتقجيخ جيج -الحقؾق  قدؼ القانؾن الجشائي دكتؾراه في
 ججا

 عشؾان الخسالة   

 ةيالدياسية الجشائية للجريسة الزريب
 دراسة مقارنة

 

 :الحاليةالوظيفـــة 
   جسيؾرية العخاق-قانؾن جشائي كمية اإلسخاء الجامعة ببغجاد دكتؾر 

  عزؾ بسجمذ القدؼ القانؾن 

 الخبرات الوظيفية:

 . محاضخ بسخكد التجريب الزخيبى 

 . محاضخ بسخكد التشسية االدارية 

 عزؾ مجمذ ادارة الجسعية السرخية لالقتراد الدياسي واالحراء والتذخيع.  

 

 

 ضع الصورة هنا
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  مجرب تشسية بذخية 

 مشتجي الباحثيؽ العخب فيذ بؾك مدئؾل

 مشتجي قؾانييؽ الزخائب العخبية مدئؾل 
 

 اللجان العلسية بالسؤتسرات الدولية 
 عزو باللجشة العلسية لسؤتسر التذريعات القانونية وتحقيق اهداف التشسية السدتدامة*

 0217بسرر 
لمسؤتسخ العمسي الجولي )العمؾم االقترادية واالدارية والقانؾنية في  عزو باللجشة العلسية*

 2019عل تحجيات العؾلسة تؾنذ ديدسبخ 
)حساية السدتيمػ في مجاالت السعامالت  عزو باللجشة العلسية للسؤتسر العلسي*

بجامعة دمحم بؾضياف  2019 االلكتخونية وخرؾصياتو في السشتجات الحكية الجدائخ اكتؾبخ 
 الجدائخ  –السديمة  –كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية –

)بالجسعية السرخية لالقتراد  عزو باللجشة العلسية بسؤتسر التذريعات القانونية والتشسية
 2018الدياسي واالحراء والتذخيع نؾفسبخ 

 
 السؤتسرات واألبحاث:

 السقامة مؽ قبل  مسثل عؽ وزارة السالية لجسيؾرية مرخ العخبية  في دورة
صشجوق الشقج الجولي  القزايا الخاىشة  وصياغة التذخيعات الزخيبية، بجولة 

 .2017الكؾيت 

 رية قيادية عمي مدتؾي الؾطؽ العخبي  في مجال افزل عذخيؽ شخ جائدة
 . 2014لعام  العسل بسشغسات السجتسع السجني

  "فى السؤتسخ الزخيبى الدابع عذخبحث بعشؾان " اإلحتجاج بالدخ الزخيبى 
بعشؾان " تقؾيؼ وتقييؼ  السقام مؽ قبل الجسعية السرخية لمسالية العامة والزخائب

 ."2013عام  الشغام الزخيبى السرخى 



  فى السؤتسخ الزخيبى  " السعالجة الزخيبية لمتجارة اإلليكتخونيةبحث بعشؾان
بعشؾان" نحؾ  مؽ قبل الجسعية السرخية لمسالية العامة والزخائب الثامؽ عذخ
 ".". 2014عام  مالئؼ ينغام ضخيب

 " الحقؾق كمية فى مؤتسخ ، بحث بعشؾان " العجالة الزخيبية بيؽ الؾاقع والسأمؾل
 .2012عام جامعة األسكشجرية

  القانؾن ومداولة السيشة سؤتسخمقجم ل بعشؾان " نحؾ قانؾن ججيج لمسحاماة،بحث 
 . 2013أسيؾط  بكمية الحقؾق جامعة

  اآلفاق سؤتسخ ب التيخب الزخيبى عبخ التجارة اإلليكتخونية" بعشؾانبحث
 . 2013بشيا  جامعة كمية حقؾق  القانؾنية واالقترادية لألستثسار فى مرخ "

 " فى مؤتسخ بحث بعشؾان " السجمذ االعمى لمزخائب وحتسية التغييخ والتفعيل
  .2013الجسعية السرخية لالقتراد الدياسى واالحراء والتذخيع 

 بحث بعشؾان " دور مشغسات السجتسع السجنى فى تحقيق العجالة االجتساعية 
 .2014اإلسكشجرية  جامعة مؤتسخ كمية حقؾق 

  كمية سؤتسخ ب قانؾن التغاىخ ومجى تؾافقو مع السؾاثيق الجولية بعشؾان : " بحث
 . 2014رؤى حؾل قانؾن التغاىخبشيا  بعشؾان "  جامعة حقؾق 

 بعشؾان "  فى مؤتسخحساية السدتيمػ فى الؾطؽ العخبى بالحزؾر السذاركة
 " 2015تحجيات ورؤى مدتقبمية

  السذاركة بؾرشة عسل عؽ اعالنات االدوية والدمع غيخ السخخرة مؽ وزارة
 بفشجق سفيخ باشخاف السجمذ القؾمي لحقؾق االندان  2014الرحة نؾفسبخ 

  السذاركة بؾرشة عسل حؾل مذخوع تكافؾ الفخص ومشاىزة التسييد وانذاء
ق بفشج 2014مؽ الجستؾر نؾفسبخ  53مفؾضية ليحا الغخضفي ضؾء السادة 

 سفيخ واشخاف السجمذ القؾمي لحقؾق االندان 



  السذاركة بالسؤتسخ العمسي الدشؾي الجولي الثامؽ حؾل الدياسة الجشائية
واالمشية السعاصخة لسؾاجية تظؾر الجخيسة لجامعة القاىخة بالتعاون مع شخطة 

 .2015دبي 

  تحقيق التشسية السذاركة بالسؤتسخ الجولي الثاني  لمخجمة االجتساعية ودورىا في
 .2016البذخية والسيشية 

  السذاركة في مؤتسخ التحكيؼ في عقؾد الفيجك واليات صياغتيا وتدؾية
 .2016السشازعات الشاشئة عشيا 

  2016السذاركة في السؤتسخ العخبي االول حؾل التحكيؼ بيؽ الؾاقع والسامؤل. 

 ع االلكتخوني السذاركة بالسمتقي العمسي حؾل الحكؾمة االلكتخونية والتؾقي
2016. 

  السذاركةالعمسي الزخيبي الخابع والعذخون )دور الزخائب في تحقيق استخاتجية
 ببحث بعشؾان )التحجيات التي تؾاجو االدارة الزخيبة وسبل مؾاجيتيا ( 2030

  السذاركة في السؤتسخ االقميسي لمتشسية االقترادية  في مرخ والعالؼ العخبي 

 سباب بعشؾان ىجخة الكفاءات العخبية األقؾق بشيا السذاركة في مؤتسخ كمية ح
 .2017والحمؾل مارس 

  السذاركة في مؤتسخ كمية حقؾق أسيؾط تحت عشؾان نحؾ اصجار قانؾن
 .2017لإلجخاءات الزخيبية بسا يداىؼ في تظؾيخ اإلدارة الزخيبية مارس 

 السذاركة بالسؤتسخ الزخيبي  الخامذ والعذخون بعشؾان اشكاليات واليات 
 .2017ديدسبخ  14 -12تظؾيخ السشغؾمة الزخيبية خالل الفتخة مؽ 

  2017السذاركة بسؤتسخ سفخاء االندانية  باالسكشجرية اكتؾبخ. 

   السذاركة بسؤتسخ كمية حقؾق عيؽ شسذ بعشؾان القانؾن والتكشؾلؾجيا
  .ديدسبخ2017

  جخيسة حؾل  2018ابخايل 15السذاركة ببحث بسؤتسخ جامعة البؾيخة بالجدائخ
 .االتجار بالبذخ وسبل مؾاجيتيا عمي الرعيج الؾطشي والجولي 



  السذاركة بسؤتسخ الترشيع والتشسية السدتجامة بسعيج التخظيط القؾمي  مايؾ
2018. 

  السذاركة بالحزؾر بسؤتسخ كمية الحقؾق جامعة عيؽ شسذ عؽ الزؾابط
 .2018الخالقية والقانؾنية لألعالم

  حقؾق بشيا الجؾانب القانؾنية واالقترادية لمذسؾل السالي السذاركة بسؤتسخ كمية
 .2019عام 

  السذاركة بسؤتسخ االسكشجرية التذخيعات القانؾنية وتحقيق  التشسية السدتجامة 

 2019اغدظذ 

  السذاركة ببحث بعشؾان دور الجسعيات في حساية السدتيمػ االلكتخوني
مجاالت السعامالت االلكتخونية حساية السدتيمػ في ،بالسؤتسخ العمسي الجولي )

بجامعة دمحم  2019وخرؾصياتو في السشتجات الحكية الجدائخ اكتؾبخ  
 الجدائخ –السديمة  –كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية –بؾضياف 

  

 :في الجسعيات العلسية اتـويـالعز
 عزؾ مجمذ ادارة الجسعية السرخية لالقتراد الدياسي واالحراء والتذخيع 

 .عزؾ وزميل الجسعية السرخية لمسالية والزخائب. 
 .عزؾ الجسعية السرخية لمقانؾن الجولى 
 .عزؾ بالجسعية العمسية لمخبخة الزخيبية 
 .عزؾ بالجسعية السرخية لمزخائب 

 
 اللغات :

 جامعة عيؽ شسذ. –شيادة التؾيفل فى المغة اإلنجميدية 
 

 الدورات الحاصل عليها :
  2015مرمحة الزخائب السرخية بؾزارة السالية  دورة أكداب ميارات -1



ميارات مرمحة الزخائب السرخية  دورة تجريبية فى بخنامج فحص إيخادات السيؽ -2
 .بؾزارة السالية

ميارات مرمحة الزخائب السرخية بؾزارة  دورة تجريبية فى بخنامج أصؾل السحاسبة. -3
 السالية.

ميارات مرمحة  2005لدشة  91دورة فى بخنامج قانؾن الزخائب عمى الجخل رقؼ  -4
 الزخائب السرخية بؾزارة السالية.

 ( Windos – Application)دورة تجريبية فى بخنامج  -5

 .( Word XP – Application)دورة تجريبية فى بخنامج  -6

 دورة تجريبية فى بخنامج األكدل. -7

 .(Word – Windows)دورة تجريبية فى بخنامج  -8

مخكد تحكيؼ كمية الحقؾق جامعة عيؽ  السحكؼحاصل عمى الجورة العامة ألعجاد  -9
 .2014شسذ

 .2013مؽ مخكد التجريب الزخيبي بؾزارة السالية دورة أعجاد القادة  -10

 كمية تحكيؼ مخكد  دورة تجريبية فى السذاكل العسمية فى تشفيح أحكام التحكيؼ -11
 .2014شسذ عيؽ جامعة الحقؾق 

 .2013السرخية حقؾق اإلنداندورة حؾل السداعجة القانؾنية لمشداء مؽ جسعية  -12

 ى :ـل األهلـالعس

 نائب رئيذ جسعية شباب مشذأة ناصخ لمتشسية. -1

 السشدق العام ألتحاد جسعيات مشذأة ناصخ. -2

  .2016تكخيؼ وزارة الرحة لخواد العسل األىمي لعام  -3

 .تقجيخ مؽ وزارة التعميؼ لسداىسة في مذخوع محؾ األمية وتعميؼ الكبار شيادة -4
 

 : اتــؤلفـالس
 . خسدؾن سؤال وجؾاب حؾل األنتخابات البخلسانية 



  االجخاءات العسمية لمتعامل مع مرمحة الزخائب السذكالت والحمؾل 

 الدياسية الجشائية في مؾاجية الجخائؼ الزخيبية 

  قانؾن الزخائب عمي الجخل باحجث تعجيالتو وكتبو الجورية والقخارات الؾزارية
 ،واحكام الشقض الزخيبي 

 ظبع ()تحت ال
 
 

 
 

 


