
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزاذُح انسُشج
 

 

 

 

 احًذ حًذ اهلل احًذ انسشَع :  انثالثٍ و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انقاَىٌ انكهُـــــــــــــــح : 

  0891 : الد ــذاسَخ انًُـ

 يرزوج  انحانح انزوجُح :

   انقاَىٌ انجُائٍ  :صــــــانرـخـص

  اسرار انهقة انعهًٍ : 

  يعاوٌ انعًُذ نهشؤوٌ انعهًُح  : حــــــــــانىظُف

    كهُح انقاَىٌ / جايعح انقادسُح :     عُىاٌ انعًم

  ahmed.hamdallah@qu.edu.iq : االنكرشوٍَ انشسًٍ انثشَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

ذاملالحظاتذتاروخذاذغاهلاذذالوظقػةذذت

  5112 سئاسح جايعح انقادسُح / اٌّشاوس اٌمأىٍٔذ1

  0/01/5112انً 8/00/5112يٍ  يقشس قسى انقاَىٌ انعاوذ2

  52/9/5119انً 0/01/5112يٍ  ايٍُ يجهس انكهُحذ3

  5119/ 52/9انً 0/6/5119يٍ يذَش انىحذج انقاَىَُحذ4

  3/0/5100انً  00/9/5119يٍ  سئاسح جايعح انقادسُح /يذَش قسى انشؤوٌ انقاَىَُحذ5

  5106َُساٌ  -02/00/5102يٍ  سئُس قسى انقاَىٌ انعاوذ6

  - 5106َُساٌ  ِعاوْ اٌعُّذ ٌٍشؤوْ اٌعٍُّحذ7

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤهالخ انعهًُح 

 

ذالتاروخذةذـــالؽؾقذاجلامعةذاملؤهلذالعؾؿي

ذبؽالورووس

ذ

 2001 كلوة احلقوق  جامعة النهرين 

 2004 كلوة احلقوق  جامعة النهرين ذاملاجدتري

ذهالدكتورا

ذ

 2014 كلوة احلقوق  جامعة النهرين 

   ذأخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهًُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهًُح 

 دـةذالـشر أدمذالبحثذ ت

 اٌفاعً اٌّعٕىٌ ٌٍجشَّح  1

 
8002 

 جشَّح صشلح تشاِج اٌحاصة االٌٍ     2

 
8002 

 2008 جشَّح اٌرزوَش اٌضشَثٍ 3

 2008 اٌحّاَح اٌذوٌُح ٌٍرشاز اٌثمافٍ اٌعاٌٍّ فٍ ضىء حاٌح اٌعشاق )ِشرشن ( 4

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 52/11/5112 مدرس مساعد 1

 01/15/5112 مدرس 5

 1/6/5112 استاذ مساعد 0

 51/6/5151 استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 2009 واٌمأىْحمىق اٌطفً تُٓ اٌششَعح االصالُِح  5

 2013 اثش اٌعاللـح اٌزوجُـح فٍ ذطثُك لأىْ اٌعمىتاخ 6

 2014 جشَّح اٌضشلح اٌّشذىثح عثش اٌهاذف إٌماي 7

 2014 جشَّح االذالف اٌىالعح عًٍ اٌهاذف إٌماي 8

 2015 ِشرشن –االثثاخ اٌجٕائٍ فٍ جشائُ اصاءج اصرعّاي اٌهاذف إٌماي  9

 2015 اٌّضُشج اٌحضُُٕح عٍُها وًّا ؤىعًااٌجشَّح وأعىاس  10

 2016 اٌحّاَح اٌجزائُح ٌحاًِ اٌذَ اٌٍّىز 11

 2018 اٌطة ولأىْ اٌعمىتاخ  حاٌّضؤوٌُح اٌجٕائُح ٌٍطثُة عٓ اٌجشائُ اٌىاسدج فٍ لىأُٓ ِزاوٌح ِهٕ 12

 2019 ِشرشن -اٌعشالٍ ِٕهاطشق اصرشداد األِىاي اٌّهشتح اٌّرأذُح ِٓ جشائُ اٌفضاد وِىلف اٌرششَع  13

 2018 ِشرشن  –جشَّح اٌرىصط ٌذي اٌمضاج  14

 2008 اٌعشالٍ اٌمأىْ فٍ اٌعمىتح ذٕفُز اَماف ٔظاَ 15

 2010 اٌعشالٍ اٌرششَع فٍ تاٌعماب واثشٖ اٌجشائُ ذعذد 16

 2013 8002 ٌضٕح اٌعشالٍ اٌذصرىس ذعذًَ اٌُح 17

 2016 اٌجُُٕح تُٓ اٌرششَع اٌفشٔضٍ ولأىْ اٌعمىتاخ اٌعشالٍاٌجشائُ اٌّاصح تحك اٌخظىطُح  18

 2018 ِشرشن –ِشحٍح اٌّحاوّح ٌجشَّح ذضشَة اٌىثائك عٓ طشَك شثىح االٔرشُٔد  19

 2018 ِشرشن  -اٌّضؤوٌُح اٌجزائُح عٓ جشَّح ذضشَة اٌىثائك عٓ طشَك شثىح االٔرشُٔد  20

 2018 ِشرشن  -تطالْ االجشاءاخ اٌجزائُح  21

 2018 ِشرشن  -تطالْ اٌحىُ اٌجزائٍ  22

 2018 ِشرشن  -اسواْ جشائُ اٌحاق االري تإٌفش اٌراِح  23

 2018 ِشرشن  -اجشاءاخ اٌّحاوّح فٍ جشائُ اٌحاق االري تإٌفش  24

 2019 دصرىسَح ِخاٌفاخ ذحمك او دصرىسَح اعشاف لُاَ فشضُح تُٓ 8002 دصرىس 25

 2019 ِشرشن –جشَّح اٌرالعة تأجىس اٌعّاي  26

 2019 ِشرشن –جشَّح عذَ شّىي اٌعّاي تاٌضّاْ االجرّاعٍ  27

 2018 اٌّضؤوٌُح اٌجٕائُح ٌٍطثُة عٓ اٌجشائُ اٌىاسدج فٍ لىأُٓ ِزاوٌح ِهٕح اٌطة ولأىْ اٌعمىتاخ 28



 

 

 

 

 

 

 

 2020 دساصح ِماسٔح / ِشرشن –اثش أمضاء اٌذعىي اٌجزائُح عًٍ سد اٌّاي اٌعاَ  29

اٌعمىتاخ اٌرثعُح ٌٍجشائُ اٌّخٍح تاالخالق واثش االعزاس اٌّعفُح ِٓ اٌعماب فٍ لأىْ عمىتاخ  30

 / ِشرشن 8002ٌضٕح 41لىي االِٓ اٌذاخٍٍ سلُ 

2020 

عمىتاخ اٌعمىتاخ االطٍُح ٌٍجشائُ اٌّخٍح تاالخالق واثش االعزاس اٌّعفُح ِٓ اٌعماب فٍ لأىْ  31

 / ِشرشن 8002ٌضٕح 41لىي االِٓ اٌذاخٍٍ سلُ 

2020 

 2020 دساصح ِماسٔح ) ِشرشن ( –جشَّح تُع اٌرزاوش اٌشَاضُح او ذذاوٌها تذوْ ذشخُض  32

دساصح ذحٍٍُُح فٍ  - لشاءج ذجذَذَح فٍ دوس اٌرششَعاخ اٌجزائُح فٍ حّاَح اٌّضرهٍه فٍ اٌعشاق 33

 ِشرشن ()  8002ذششَعاخ ِا تعذ عاَ 

2020 

 2021 دساصح ِماسٔح / ِشرشن –جشَّح اصرخذاَ اٌّىاد إٌّّىعح تّٕاصثح الاِح اٌفعاٌُاخ اٌشَاضُح  34

 2021 اٌّماطذ اٌرششَعُح فٍ ذجشَُ االصرخذاَ غُش اٌّشخض ٌالعالَ االٌىرشؤٍ / ِشرشن 35

 

 و انكرة انًُهجُح  انكرة انًؤنفح أو انًرشجًح

 انُششسُح  أسى انكراب خ

0   

5   

3   

2   

2   

 

 :انرٍ أششف عهُها انشسائم واالطاسَحعذد 

ذالعددذاالذرافذذت

 --- دبلوم عالي 1

 10 ماجستري  2

 --- دكتوراه 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرٍ شاسك فُها و وسش انعًم  انعهًُحوانُذواخ انًؤذًشاخ 

ذمشاركةذ(ذذ–)ذحضورذنوعذاملشاركةذذاالنعؼادمؽانذذةذــالدـذعـوانذالذت

ذ)ذحبثذ/ذبودرتذحضور(  )القانون والفنونادلؤمتر العلمي الرابع 1

 

 ببحثمشاركة  جامعة اسووط / مصر 2008

 مشاركة ببحثذكؾقةذالؼانون/جامعةذالؼاددقة 2008 ادلؤمتر العلمي االول 2

 مشاركة ببحث جامعة اسووط / مصر 2009 القانون واالسرة) ادلؤمتر العلمي اخلامس 3

 مشاركة ببحثذكؾقةذالؼانون/جامعةذالؼاددقة 2010 ادلؤمتر العلمي الثاني 4

 مشاركة ببحث كلوة االداب /جامعة القادسوة 2010ذاملؤمترذالعراقيذالعؾؿيذاالولذملؽافحةذاملخدرات 5

 مشاركة ببحث جامعة الكوفة 2013 مؤمتر قوانني االسرة يف العراق 6

 مشاركة ببحثذكؾقةذالؼانون/جامعةذالؼاددقة 2013 ادلؤمتر العلمي السادس 7

 مشاركة ببحثذجامعةذالؼاددقةذ 2015 ادلؤمتر العلمي االول دلسرية االربعني 8

 مشاركة ببحثذكؾقةذالؼانون/جامعةذالؽوفة 2018 ادلؤمتر العلمي الدوري الثالث 9

 مشاركة ببحثذالبقتذعكؾقةذالؼانون/جامعةذاهلذ 2019 ادلؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر 10

 

 

 

 انهجاٌ انذائًُح و انهجاٌ انًؤقرح 

ذالتاروخذذمؤقتةذ-دائؿقةذذنوعفاذذذالؾجـةذت

 -2018-2017-2016-2015-2014 مؤقتة  اللجنة االمتحانوة  1

2019 – 2020 – 2021  

 2019 مؤقتة  جلنة ادلقاصة العلموة  2

 2017 مؤقتة  جلنة تفقد سري االمتحانات يف جامعة الفرات االوسط  3

  2021،  2020،  2019 مؤقتة  اللجنة العلموة  4



 

 

 

 

 

 

 

 2020 دائموة  جلنة االجازات الدراسوة  5

 2017 دائموة  جلنة التضمني ادلركزية  6

،  2019،  2018،  2017، 2016 دائموة  جلنة انضباط الطلبة  7

2020  ،2021  

 

 

 

  االخشياألَشطح انعهًُح 

ذذنوعذالـشاطذ

 32  احباث علموة تقويم 

 --- ادلبادرات العلموة 

 40 للرسائل واالطاريح تقويم علمي 

 --- براءات االخرتاع 

 --- التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 

 انًقشساخ انذساسُح انرً قًد ترذسَسها

ذبؽالورووسذماجدتريذدكتوراهذذدكتوراهذ(ذذ-ماجدتري-)ذبؽالورووسذت

، عٍُ لأىْ اٌعمىتاخ / اٌمضُ اٌخاص  1
االجشاَ واٌعماب ، لأىْ اٌعمىتاخ / 

 اٌمضُ اٌعاَ ، اٌرحمُك اٌجٕائٍ 

 / جاِعح اٌمادصُح وٍُح اٌمأىْ   

/ جاِعح وٍُح اٌهٕذصح ، وٍُح اٌعٍىَ    حمىق االٔضاْ  2
 اٌمادصُح 

/  اٌمأىْوٍُح   اٌمأىْ اٌجٕائٍ 2
 جاِعح اٌمادصُح 

 

/ ِعهذ اٌعٍُّٓ  صُّٕاس 3
 إٌجف االششف

 

/ ِعهذ اٌعٍُّٓ فٍضفح اٌمأىْ   4
 إٌجف االششف 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًثادساخ و االعًال انرطىعُح 

 انسُح  انًثادسج او انعًم انرطىعٍ  خ

انعذد عضى نجُح انعًم انرطىعٍ عهً يششوع انعشاق انخذيٍ االيش انجايعٍ رٌ  0

 2/05/5102فٍ  02219

5102 

 

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَش

  052عذد كرة انشكش وانرقذَش = 

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 يحرشف(-يرىسط-)يثرذيءانًسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف  عربي 0

 مبتدئ انكلوزي 5

  اخرى  3

 


