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                                                                                                                                                                                                    االظى : أ.د َدي صانح هادٌ انجثىزٌ

 االخرصاص انعاو : انماَىٌ انعاو    االخرصاص اندلُك : انماَىٌ انجُائٍ  

 -انشهاداخ :

 كهُح انحمىق / جايعح انُهسٍَ  6991-6991تكانىزَىض : 

) ب كهُح انحمىق / جايعح انُهسٍَ عٍ انسظانح انًىظىيح    0222 -6991ياجعرُس  :  

 _ دزاظح يمازَح ( يىلف انًشسع انعسالٍ يٍ انرعٍُُ انًؤلد نهًىظفٍُ

عٍ االطسوحح انًىظىيح ب ) انجسائى كهُح انماَىٌ / جايعح تغداد  0221 – 0222دكرىزاج   : 

 انًاظح تانعكُُح انعايح _ دزاظح يمازَح _ ( 

 يكاٌ انعًم : كهُح انماَىٌ / جايعح انمادظُح 

 االنماب انعهًُح :

 0222/  5/1يدزض يعاعد  

 01/2/0221يدزض           

 09/60/0262أظراذ يعاعد  

 0206/ 0/ 02أظراذ          

 االياكٍ انرٍ عًم فُها : 

 / جايعح تاتم  كهُح انماَىٌ 

 كهُح انماَىٌ / جايعح كستالء 

 كهُح انماَىٌ / جايعح انمادظُح 



 انًُاصة انرٍ شغهها : 

ًحاكًاخ انجصائُح ، ذدزَعٍ فٍ اندزاظاخ االونُح نهًىاد ) عهى االجساو ، عمىتاخ عاو ، اصىل ان

 (، حمىق االَعاٌ ذحمُك جُائٍ 

 (فهعفح انماَىٌ ، ظًُاز  2ذدزَعٍ نهدزاظاخ انعهُا نهًىاد)

 االَجاشاخ انعهًُح :

 انذًبَت انجُبئُت نالػُبٌ انىقفُت دراست يقبرَت
 ا.و.د َذي صبنخ هبدٌ
)انثبنث 01اوروك جبيؼت انًثًُ  ) 

 2020 

 جرًَت انىسبطت غُر انًشروػت فٍ األسىاق انًبنُت دراست يقبرَت د َذي صبنخ هبدٌ كهُت انقبَىٌ

 ا.و.د.َذي صبنخ هبدٌ
)انثبنث 01انجبيؼت انؼراقُت  ) 

 2020 

تذهُهُت انذًبَت انجُبئُت نهًفتش انؼبو دراست  

 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ
٠01_ ٠11يجهت انفُىٌ واألدة وػهىو االَسبَُبث واالجتًبع,   

 2020 

 _جرًَت يىاقؼت أَثً ببنغت بؼذ انىػذ ببنسواج _ دراست يقبرَت

 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ
٠1)االول(,  01انقبدسُت نهقبَىٌ وانؼهىو انسُبسُت   

 2019 

٠10٨نسُت  ٨انًؼهى بٍُ انتذصٍُ وانًسأنت فٍ ضىء قبَىٌ دًبَت انًؼهًٍُ وانًذرسٍُ وانًشرفٍُ وانًرشذٍَ انتربىٍَُ رقى   

 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ
0١٦_0٦١يجهت انفُىٌ واألدة وػهىو االَسبَُبث واالجتًبع,   

 2019 

 انفسبد وآثبرِ انًذيرة
 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ

 جرَذة وضىح االخببرٌ

 2019 

 انجرائى انُبشئت ػٍ استؼًبل تقُُبث انهُذست انىراثُت دراست يقبرَت
 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ

 يجهت يُسبٌ نهؼهىو األكبدًَُت

 2019 

 دور انقضبء فٍ يكبفذت انفسبد
 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ

 انكىفت نهقبَىٌ وانؼهىو انسُبسُت

 2019 

 انًىاجهت انجُبئُت نًكبفذت انفسبد
 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ

 يُسبٌ نهذراسبث انقبَىَُت انًقبرَت

 2019 

 جرائى انؼُف األسرٌ دراست يقبرَت

 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ
00أوروك,   

 2019 

 االرهبة وانذصبد انًر
 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ

٠وضىح االخببرٌ,   

 2019 

يؼبنى انؼذانت انذُم وأثرهب فٍ طًس  

 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ
٠َُبىر انجبيؼت,   

 2019 
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 يُاهضح انعُف االظسٌ تٍُ انُظسَح وانرطثُك 

 صىز انًعاهًح انجُائُح فٍ جسًَح ذهسَة انعجُاء _ دزاظح ذطثُمُح يمازَح _

 ذاذُح جسًَح ذهسَة انعجُاء _ دزاظح يمازَح _  

 انكرة انًؤنفح :

 جسائى االوزاق انًانُح _ دزاظح يمازَح _ داز يكرثح وفاء انماَىَُح _ يصس _ انماهسج  -6

 انًعؤونُح انجُائُح نهجسائى االنكرسوَُح _ دزاظح يمازَح   -0

 انًجسو االنكرسوٍَ _ دزاظح يمازَح _  -2

ٍ كرة انشكس وانرمدَس يٍ يدَس عاو ، عًُد ، زئُط جايعح ، وشَس ( ، ذى انحصىل عهً انعدَد ي

كًا ذى انًشازكح تانعدَد يٍ انًؤذًساخ انًحهُح واندونُح كعضى يشازن تثحث وكعضى يٍ 

) نجاٌ عهًُح ، نجاٌ اظرمثال ، نجاٌ ذحضُسَح ( ، كًا ذى اعضاء انهجاٌ انًُظًح نهًؤذًساخ 

 انًسؤونُت انجُبئُت ػٍ انجرائى اإلنكتروَُت
 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ

 دار يكتبت انىفبء

 2019 

 جرائى األوراق انًبنُت دراست يقبرَت

َذي صبنخ هبدٌ أ.و.د  
 دار يكتبت انىفبء

 2019 

 انُظبو االَتخببٍ فٍ انًُساٌ
 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ

 جبيؼت انقبدسُت

 2017 

 جرًَت زَب انسوجُت دراست يقبرَت

 ا.و.د َذي صبنخ هبدٌ
0٠٢1_0٠0١روح انقىاٍَُ,   

 2017 

 جرائى انقُىاث انفضبئُت دراست يقبرَت

 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ
 جبيؼت انقبدسُت

 2016 

Legal protection of the right to move in Iraqi law ((A comparative study))  
N S Hadiy  

AL-Qadisiya Journal 6 (2), 64-86  

 2015 

 انذقىق انقبَىَُت نهًراءة
 أ.و.د َذي صبنخ هبدٌ

 جبيؼت انقبدسُت

 2013 

 جرًَت غسُم األيىال االنكتروَُت فٍ انتشرَغ انؼراقٍ

 َذي صبنخ هبدٌ
 

 AL-Qadisiya Journal 5 (1)  

 2012 

 ( انُظبو انجسائٍ نهتىقُغ االنكتروٍَ )دراست يقبرَت
 .أ
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كًا ذى انماء انعدَد يٍ ، االشساف ويُالشح  انعدَد يٍ زظائم انًاجعرُس واطازَح اندكرىزاج 

 انُدواخ واندوزاخ انردزَثُح ، 

 ذى.....

 


