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 ـســــــــــــ  انلثايٌ   انهب:  برسا  اهرس برس انيٍهيًاال

 انبهبونانكهَـــــــــــــــة   

  6/7/3891   جهزٍخ انمَـــثاي 

 محي ج انحهنة اني بَة  

 )انبهبون انمدبٌ( قهبون خهص :  انحـخـصــــــض

 اـسحهذ مسهعدانهب: انعهمٌ   

  اـسحهذ بهمعٌ   انواَفــــــــــة

 بهمعة انبهيـسَة   -   كهَة انبهبون عنوان انعمم

 nibras.jaber@qu.edu.iq :انرسٍد االنكحس بٌ انسـسمٌ  

 انواهئف انحٌ شغههه 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  وحلدذاالنذ2017 جامعةذالؼادديةذ-امنيذجمؾسذكؾيةذالؼانون 1

  2019-2017 الؼانونذيفذاجلامعاتذالعراقيةذكؾياتذعؿداءذامنيذجلـة 2

  2012-2011 جامعةذالؼادديةذ/يفذكؾيةذالؼانونذمؼررذوحدةذحبوثذودراداتذحؼوقذاالندان 3

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 انمؤرثات انعهمَة 

 
 

 

 

 االنبهب انعهمَة

 

 انرحوخ انعهمَة 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

 2015 درادةذمؼارنةذ)حبثذمشرتك(ذ-الؼانونيذلـػاذذالعؼدذيفذحقذالغريالًأصيلذ 1

تشخيصذالضررذالـاذيءذعنذاالخاللذبالعؼدذكؿؼدمةذلًؼدورذالًعووضذدرادةذيفذالؼانونذاالنؽؾيزيذبادلؼارنةذمعذ 2

 الؼانونذادلدنيذالعراقيذ)حبثذمشرتك(

2017 

 2017 درادةذمؼارنةذ-اثرذالًـظيمذالدوليذعؾىذجـديةذادلرأةذادلًزوجة 3

 2017 درادةذمؼارنةذ-احلدذمنذاالثرذالرجعيذلػدخذالعؼد 4

 2018 درادةذمؼارنةذ-ادلدؤوليةذادلدنيةذالـاذىةذعنذاخاللذالغريذبالعؼد 5

 التاروخ الؽؾقـــة  اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 2005 الؼانون الؼاددية

 2011 الؼانون بابل املاجستري

 الدكتوراه

 

 2015 الؼانون كربالء

    أخرى

 تاريخ انحصول عهى انهقة  انهقة انعهمي  ث

 3/7/2112 مدرس مساعد 1

 13/12/2115 مدرس 2

 16/12/2112 استاذ مساعد 3

  استاذ 4



   انكح: انمنهجَة  انكح: انمؤنفة أ  انمحسبمة

 سنت اننشر أسم انكتاب ث

 2018 ومركزذاالجانب(ذالؼانونذالدوليذاخلاصذ)احؽامذاجلـديةذوادلورن 1

2   

3   

4   

5   

 

 عدي انسـسهئم  االطهزٍح انحٌ أشسف عهَهه 

 العدد االذراف  ت

  دبؾومذعالي 1

  ماجدًريذ 2

  دكًوراه 3

 

 انمؤجمسات  انند ات انعهمَة    زش انعمم  انحٌ شهزك فَهه

 مشاركة (  –نوع املشاركة ) حضور  مؽان االنعؼاد الســـة العـوان ت

 مشارك جامعةذالؼادديةذ–كؾيةذالؼانونذ 2012 مؤمترذعؾؿي 1 ) حبث / بودرت حضور(

 مشارك جامعةذكربالءذ-كؾيةذالؼانون 2012 مؤمترذعؾؿي 2

 مشارك جامعةذاهلذالييتذ-كؾيةذالؼانون 2018 مؤمترذعؾؿي 3

 مشارك الييتذجامعةذاهلذ-كؾيةذالؼانون 2019 مؤمترذعؾؿي 4

 مشارك جامعةذالؼادديةذ-كؾيةذالؼانون 2016 ندوةذعؾؿية 5

 مشارك جامعةذالؼادديةذ-كؾيةذالؼانون 2018 ندوةذعؾؿية 6

 



 انهجهن اندائمَة   انهجهن انمؤقحة 

 التاروخ  مؤقتة -نوعفا  دائؿقة  الؾجـة  ت

 2019 دائؿية الؼانونذيفذاجلامعاتذالعراقيةالؾجـةذالوزاروةذلًطوورذوحتدوثذادلـاهجذالدراديةذلعؾومذ 1

 2015 دائؿية جامعةذالؼادديةذ-جلـةذاالذرافذعؾىذالًدروبذالصيػيذلطؾيةذكؾيةذالؼانون 2

 2016 دائؿية الؾجـةذاالمًحانيةذيفذكؾيةذالؼانونذجامعةذالؼاددية 3

 2017 دائؿية كؾيةذالؼانونذجامعةذالؼادديةذجلـةذاالرذادذالرتبويذيف 4

 2112 مؤقتة يف كؾقة الؼانون جامعة الؼاددقة جلـة مـاقشة حبوث خترج الطؾبة 5

 2112 مؤقتة جامعة الؼاددقة -مـاقشة ردالة ماجستري يف كؾقة الؼانون 6

 

 األبشطة انعهمَة االخسى 

  نوع الـشاط 

 حبوث.ذ8الدياديةذعددهاذحبوثذعؾؿيةذمؼدمةذلؾـشرذيفذجمؾةذالؼادديةذلؾؼانونذوالعؾومذ تؼوومذاحباثذعؾؿيةذذ

  ادليادراتذالعؾؿيةذ

  تؼوومذعؾؿيذلؾردائلذواالراروحذ

  براءاتذاالخرتاعذ

  الًعاقدذمعذمؤدداتذالدولةذ

 

 انمبسزات اندزاـسَة انحي قمث بحدزٍسهه

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 الؼانونذادلدني   1

 اخلاصالؼانونذالدوليذ   2

 االوراقذالًجاروة   3

 قانونذالعؿلذوالضؿانذاالجًؿاعي   4

 تاروخذالؼانون   5

 ادلدخلذلدرادةذالشروعةذاالدالمية   6



 انمرهيزات   االعمهل انحطوعَة 

 انسنة  انمرهيزة ا  انعمم انحطوعٌ  ت

 2116  مبادرة تطوعيت ندعم انحشد انشعبي 3

 2112 جامعت انقادسيت -عمم تطوعي في كهيت انقانون 2

 2112 جامعت انقادسيت –عمم تطوعي في كهيت انقانون  1

4   

5   

 

 .كح: انشكس ، انجوائي    شههيات انحبدٍس

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 8102 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 1

 8102 رئاسة جامعة القادسية شكر وتقدير  2

 8102 رئاسة جامعة القادسية شكر وتقدير  3

 8102 رئاسة جامعة القادسية شكر وتقدير  4

 8102 كلية القانون جامعة القادسية شكر وتقدير  5

 8102 جامعة القادسية -كلية القانون شكر وتقدير  6

 8102 جامعة اهل البيت -كلية القانون شهادة تقديرية 7

 

 انهغــهت انحٌ ٍجَدره    

 مححسف(-محوـسط-)مرحدىءانمسحوى  انهغة  ت 

 حمرتفذ عربي 3

  انؽؾيزي 2

  اخرىذ 1

 

 


