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 انسرية انذاتيت
 

 فتاح الفتاحي حسٍٍ عبذ انقادس يعشٔف:االسى 

 4791-البصرة :  يكاٌ وتأريخ انىالدة

 حي الحسين –بصرة  انعنىاٌ :

 +358240087469 : رقى اهلاتف

 E.m.drhussein@yahoo.com: انربيد االنكرتوني

 : واجلهت املاحنت وتاريخ احلصىل عهيها انشهاداث
 9/44/7008 –جايعت بغذاد –كهٍت انقإٌَ -فً انقإٌَدكخٕساِ  -

 76/2/4333 -4جايعت انبصشة –كهٍت انقإٌَ  -ياجسخٍش فً انقإٌَ -

 5/2/4335 –كهٍت انقإٌَ  –بكانٕسٌٕط فً انقإٌَ جايعت انبصشة  -

 : وتاريخ احلصىل عهيها انعهًيت اتةاملز

 49/4/7003 – أسخار يساعذ -

 9/44/7008 –يذسط  -

 73/4/7004 –يذسط يساعذ  -

 انقإٌَ انخاص:  االختصاص انعاو

 قانون مدني:  االختصاص اندقيق
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 : انهغاث انتي جييدها

 انهغت انعشبٍت  -4

 انهغت االَكهٍضٌت -7

 تدريسي في كليت القانون: انىظيفت احلانيت

  :وتىارخيهااملناصة انتي تىالها يف انكهيت 

 7008-7009يعأٌ انعًٍذ نهشؤٌٔ اإلداسٌت فً انكهٍت عاو -4

 7005-7006يعأٌ انعًٍذ نهشؤٌٔ انعهًٍت فً انكهٍت  -7

 7005-7006االسخشاسي انقإًََ فً كهٍت انقإٌَ عاو يذٌش انًكخب -9

 7005-7006يًثم َقابت انًعهًٍٍ فً كهٍت انقإٌَ  -8

 (7040شعبت ضًهٍ جٕدة األداء االكادًًٌ فً انكهٍت يُز عاو ) يسؤٔل -6

  انبحىث املنشىرة واملؤنفاث :

 ياٍْت حٕكًت انششكاث -4

 بطالٌ انخبهٍغاث انقضائٍت فً قإٌَ انًشافعاث انعشاقً  -7

 حٕافض ٔضًاَاث انًسخثًش فً قإٌَ االسخثًاس انعشاقً ٔقٕاٍٍَ بعض انذٔل انعشبٍّ -9

 ط ٔانغاصانخحكٍى فً عقٕد انُف -8

 دساست فً اساء انباحثٍٍ فً انفقّ اإلساليً–انشكهٍت فً انفقّ اإلساليً  -6

 انخضاو انًحكى باالفصاح -5

 انغش فً عقذ انبٍع انعقاسي -2

 انًسؤٔنٍت انًذٍَت عٍ االعالَاث انخجاسٌت عبش االَخشَج حجاِ انًسخٓهك -4

 انعُصش انُفسً فً حُفٍز انعقذ -3

 : االونيتاملىاد انتي درسها يف اندراست 
 انًذخم نذساست انقإٌَ -1

 انُظشٌت انعايت نالنخضاو -7

 انعقٕد انًسًاة فً انقإٌَ انًذًَ  -9

 انحقٕق انعٍٍُت االصهٍت ٔانخبعٍت  -8
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 انُظشٌت انعايت فً قإٌَ انششكاث  -6

 انقإٌَ انخجاسي انبحشي  -5

 الٌٕجذ املىاد انتي درسها يف اندراساث انعهيا:

 اليوجدانتي اشزف عهيها نهًاجستري واندكتىراه: عدد انزسائم واالطاريح
 

 اليوجد: بيتدر)انتي شارك فيها كًحاضز او اندوراث انتطىيزيت

 املؤمتزاث انتي شارك فيها كباحج:

فً  73/9/7044 (( انخحذٌاث انًعاصشة ٔاثشْا عهى انحشكت انخششٌعٍت فً انعشاق))  انًؤحًش انعهًً .4

 قاعت ياسال.


