
 

 
                      

 
 جامعة املثن                                                            كلية القانون          

 

 ذاتية السيرة ال

                         لعضو هيئة التدريس

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

 صباح فياض طالس  االسم

 استاذ مساعد   الحالية   العلميةرتبة ال
 القسم العام  العلمي القسم   كلية القانون/ جامعة املثن  العمل مكان  

 قانون دويل عام التخصص الدقيق  قانون عام  التخصص العام 
 07804958280 الخلوي هاتف

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالت
 

 تاريخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة الدرجـة 

بابلجامعة  بكالوريوس   2006 قانون  العراق  
بابلجامعة  ماجستير   2012 قانون عام  العراق  
نهرينجامعة  دكتوراة  2018 قانون دولي عام  العراق  

 

 

 : الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة  تاريخ الحصول على الرتبة  الرتبة االكاديمية 

 جامعة املثن  2012/ 24/12 مدرس مساعد 
 جامعة املثن  2018/ 16/12 مدرس  

 جامعة املثن  2021/ 16/12 أستاذ مساعد  
 --------- -------- أستاذ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 صورة شخصية 
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 : الخبرات العملية
 الفترة الزمنية  جهة العمل الوظيفة 

 الى  من 

مدير قسم القانونية في رئاسة جامعة المثنى  
2007 . 

 2008 2007 جامعة المثنى

جامعة كلية القانون في  تسجيلمدير قسم ال
 . المثنى 

 2021 2019 كلية القانون  

رئيس  نقابة االكاديميين العراقيين/ فرع   

 ثنى.الم

 لحد االن 2022 نقابة  االكاديميين/ المثنى   

 

 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(: 
 تاريخ النشر  المجلد  العدد  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث 

أسس تحديد طبيعة  تحديد طبيعة النزاع الدوليأسس 
 النزاع الدولي

 2018  الثالث  الحادي عشر  العراق 

أليات الرقابة على مشروعية قرارات  
   مجلس األمن الدولي  

مجلة أوروك      
 للعلوم االنسانية 

 2019 الثاني عشر  االول  العراق 

آلية التعان الدولي الشرطي في إطار  

 االنتربولمنظمة 
مجلة اوروك للعلوم 

 االنسانية

 2019 الثاني عشر  الرابع  العراق 

مجلة رسالة   المصلحة في جريمة نقل الحدود 
 الحقوق 

الثالث   العراق  الثاني عشر       
   

2020 

تدابير مكافحة الفساد وفقاً التفاقية 

 االمم المتحدة لمكافحة الفساد 
مجلة اوروك للعلوم 

 االنسانية

 2020 الثالث عشر  الرابع  العراق 

اإلعفاءات الضريبية للمنظمات 
الدولية والبعثات الدبلوماسية  

 . والقنصلية

مجلة اوروك للعلوم 
 .االنسانية

 

 2021 الرابع عشر  الثالث  العراق        

دور االتفاقيات الدولية في معالجة 

 ظاهرة االزدواج الضريبي الدولي
مجلة اوروك للعلوم 

        االنسانية

 2021 الثاني عشر  االول  العراق        

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها: 
 عنوان البحث 

 

 التاريخ  مكان انعقاد المؤتمر/الندوة/ورشة العمل  اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل

الندوة السنوية ألساتذة  

 القانون الدولي  

اللجنة الدولية للصليب األحمر   هاتقيم

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 

 . والبحث العلمي

 2017 النجف االشرف       

الندوة السنوية ألساتذة  

 القانون الدولي 

اللجنة الدولية للصليب األحمر   هاتقيم

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 

 . والبحث العلمي

 2018 النجف االشرف      

الندوة السنوية ألساتذة  

 القانون الدولي 

اللجنة الدولية للصليب األحمر   هاتقيم

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 

 . والبحث العلمي

 2020 محافظة اربيل       
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إجراءات التحقيق في  

 الدعوى القضائية

 2020 كلية القانون/ جامعة المثنى ورشة عمل 

دور محكمة العدل الدولية  
 في تسوية النزاعات البحرية 

 2020 القانون/ جامعة المثنىكلية  ورشة عمل 

قراءة في قانون التضمين  
 .2015لسنة  31رقم 

 2020  كلية القانون/ جامعة المثنى دورة تدريبية 

     إجراءات اقامة الدعوى 
 ة. القضائي

 2020 كلية القانون/ جامعة المثنى دورة تدريبية 

 2020 كلية القانون/ جامعة المثنى ورشة عمل  تقيم االداء 

 

 الكتب المنشورة 

 عدد الصفحات  سنة النشر دار النشر  عنوان الكتاب 

التسوية القضائية للنزاعات  
الدولية القانونية) دراسة  

 تحليله(. 

دار الصفاء للطباعة 
 والنشر والتوزيع 

2022 135 

تحديد طبيعة النزع الدولي  
واثره في تحقيق العدالة  

 الدولية 

دار الصفاء للطباعة 
والتوزيع والنشر   

2022 360 

 

 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:
 مكان التدريس  العام الجامعي  اسم المقرر )المادة( 

 كلية القانون/ جامعة المثنى  2013- 2012 المدخل لدراسة القانون 

 كلية القانون/ جامعة المثنى  2014 -2013 القانون االداري مبادئ 

 كلية القانون/ جامعة المثنى  2015 -2014 القانون الدولي العام  

 كلية القانون/ جامعة المثنى  2021-2020 المنظمات الدولية

 كلية القانون/ جامعة المثنى  2021-2020 علم المالية والتشريع المالي 

 كلية القانون/ جامعة المثنى  2020-2019 مبادئ القانون الدستوري 

 كليتي الهندسة والزراعة  2021-2020 االنسان والحرية والديمقراطيةحقوق 

 رسائل الماجستير او الدكتوراه: و وتقييم البحوث االشراف 
 التاريخ  المكان   عنوان الرسالة 

للدراسات   االشراف على عدد من بحوث التخرج

 االولية 

  2022 -2015 كلية القانون/ جامعة المثنى

 2021 مجلة اورك للعلوم االنسانية من البحوث العلميةعدد علمي لتقويم 

 2022 مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية بحث  تقويم علمي

 2022 جامعة بابل/ كلية القانون        تقويم رسالة ماجستير 

 

 الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي: 
 التاريخ  نوع المشاركة  اسم المشاركة 

االختصاص القضائي    

 عدالةالمبني على منع انكار ال دولي ال
دراسة مجتمعية موجهه الى محكمة االحوال   

 الشخصية في السماوة 
22 /11/2021 

 


