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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 رمضاناقبال عبدالعباس يوسف  االسم

  رتبة العلميةمال

 الحالية 
 دكتور  استاذ مساعد 

 القانون العام   العلمي القسم   كلية القانون/جامعة املثن  العمل مكان  
 القانون االداري التخصص الدقيق  القانون العام  التخصص العام 

 07802178425 الخلوي هاتف
 eqbal.abdalabass@mu.edu.iq البريد االلكتروني 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالت
 

 تاريخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة الدرجـة 

 2003 القانون  العراق  بابل  بكالوريوس 

العام  القانون العراق  بابل  ماجستير   2009 

العام  القانون العراق  بابل  دكتوراة   2020 
 

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

 واسط جامعة   2011 مدرس مساعد 
 واسط جامعة   2016 مدرس  

 جامعة املثن  2020 أستاذ مساعد  
   أستاذ  

 : الخبرات العملية
 الفترة الزمنية  جهة العمل الوظيفة 

 الى  من 

 2015 2013 جامعة واسط  /كلية القانون امين مجلس كلية

 مستمرة  2021 كلية القانون/ جامعة المثنى رئيسة قسم القانون العام 
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 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(: 
 تاريخ النشر  المجلد  العدد  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث 

 The disciplinary responsibility 
of the employee about 
disclosing job secrets in Iraqi 
law 

Elementary 
education 
online 

Turkey Issue 
(03) 

Volum
e (19) 
 

14.07. 
2020 

Regulating the end of service 
gratuity in the unified pension 
law (An analytical study). 

PalArch’s 
Journal of 
Archaeology of 
Egypt 
/Egyptology 

Holland Issue 
(07) 

Volum
e (17) 
 

13.10. 
2020 

The legal organization for 
employees of special grades 
in the Iraqi legislation 

PalArch’s 
Journal of 
Archaeology of 
Egypt 
/Egyptology 

Holland Issue 
(08) 

Volum
e (17) 
 

28.10. 
2020 

 

 التي شاركت بها: والنشاطات الالصفية المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل 
اسم المؤتمر/الندوة/ورشة   عنوان البحث 

 العمل 

مكان انعقاد  

المؤتمر/الندوة/ 

 ورشة العمل

 التاريخ 

انخفاض قيمة الدينار العراقي واثره على الوضع المالي 
 -دراسة تحليلية–العام  للموظف 

المؤتمر القانوني الثاني الذي 
  اقامته كلية القانون/الجامعة

كلية القانون/الجامعة  /الكوفة
 الموصل 

 العدد:  الموصل  
1746-1819 

28/2 /2021 

دور االدارة في الرقابة على الكتب والمصنفات والعروض  
 المنظمة لسيرة االمام الحسن عليه السالم

الدولي الثاني في العتبة  المؤتمر 
 العسكرية في سامراء

 534 سامراء  
25/3 /2021 

اإلرهاب الدولي كصورة للعدوان المسلح بحث : 
 الدولي غير المباشر 

 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني في 
 جامعة قم

 2021/ 28/4 ايران 

المؤتمر الدولي حول النتائج   بحث : دور االدارة االلكترونية في ادارة المرافق العامة  
 الجديدة في العلوم االنسانية 

 2022/ 11/6 جامعة طهران

Research:  Administrative 

conciliation is an alternative way to 

resolve administrative disputes 

 

الدولي الثاني  المؤتمر العلمي 
 لكلية القانون/ جامعة المثنى

جامعة وارث  
االنبياء/ كربالء  

 المقدسة 

20/7 /2021 

بحث : التنظيم القانوني لالصالحات الدستورية  

 انموذجاً(  2005لعام  )دستور جمهورية العراق
المؤتمر العلمي الدولي الثاني  

 لكلية القانون/ جامعة المثنى
جامعة وارث  

االنبياء/ كربالء  
 المقدسة 

20/7 /2021 
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بحث : انخفاض قيمة الدينار العراقي واثره على الوضع 
 المالي للموظف العام 

/شباط/28 الموصل  مؤتمر جامعة الموصل 
2021 

دور االدارة في الرقابة على الكتب والمصنفات   بحث :
 والعروض المنظمة لسيرة االمام الحسن عليه السالم

العتبة العسكرية  العلمي الدولي الثانيالمؤتمر 
المقدسة في  

 سامراء 

1/4/2021 

في    829 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى ورشة عمل )التنظيم القانوني للغات في القانون العراقي( 
20/9 /2020 

في    750 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى ورشة عمل )عقود شراكة الكهرباء(
6/9/2020 

ورشة عمل )الجزاءات المفروضة على وسائل االعالم في  
 القانون العراقي( 

في    749 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى
6/9/2020 

في    409 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى ندوة علمية ) الرقابة على وسائل التواصل االجتماعي(
2/3/2021 

االطالقات النارية بصورة عشوائية  ندوة علمية )رمي 
 اسباب واثار ومعالجات( 

في   1899 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى
15/12/2021 

ورشة عمل )اثر انخفاض قيمة الدينار على الوضع 
 المالي للموظف العام( 

في    400 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى
1/2/2021 

في   1885 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى االدارية على التعليم االهلي(حلقة نقاشية )الرقابة 
14/12/2021 

ورشة عمل )الرقابة على واجب االدارة في الضمان  
 االجتماعي( 

في   1577 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى
2/11 /2021 

في    657 المثنى المثنىكلية القانون / جامعة  ندوة علمية )االصالحات الدستورية( 
10/4 /2022 

ندوة علمية ) برنامج التبادل الثقافي ودوره في تفعيل  
البرنامج الحكومي الخاص بالتعليم العالي والبحث 

 العلمي(
 كلية القانون/جامعة المثنى

 في  601 المثنى
31/3/2022 

ندوة علمية )سلوكيات واخالقيات الطالب الجامعي وأثره 
 كلية القانون/جامعة المثنى دوره في المجتمع(على تكوين 

 في  469 المثنى
10/3/2022 

ندوة علمية عن )التوعية لمضار المخدرات 

 وتعاطيها من قبل الشباب  

 

في  1959 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى

27/12/2021 

حملة توعوية لمضار المخدرات وتعاطيها من قبل الشباب  
 الجامعي

في   1959 المثنى جامعة المثنىداخل وخارج 
27/12/2021 

في    734 المثنى كلية القانون / جامعة المثنى سفرة علمية 
21/12/2021 
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 القانونية ات الدور

 التاريخ  العدد  محل اقامتها  عنوان الدورة  

العقوبات االنضباطية واثرها  
 على الموظف العام 

 كلية القانون/جامعة المثنى
1804 5/12/2021  

 

 

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

 مبادى واحكام القانون االداري

 

2012-2013  

  2014 -2013 المدخل لدراسة القانون 

 المثنى كلية القانون/ جامعة  2018 -2017 قانون العمل والضمان االجتماعي 

   اصول المحاكمات الجزائية 

 االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه: 

 عضوة في مناقشة وتقييم رسائل الماجستير, وتقييم بحوث علمية.  
 التاريخ  المرحلة  عنوان الرسالة 

   

 

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

علمية تعالج مشكلة في المجتمع  دراسة 
 العراقي 

 االدارية الجزاءات فرض اشكاليات
  المثقلة العقارات  من الضرائب   الستحصال

 بالديون 
 

 في التخصص /)قانون اداري( 
حسب كتاب الهيئة العامة 

 للضرائب/فرع المثنى 
في   7502ذي العدد 

20/4/2021 

 
. 

 


