
 

 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

سيرتك الشخصية موقعك الوظيفي الحالي والقسم الذي تعمل  وصف مختصر عن

 فيه
 

.بغداد /حاليا تدريسي في قسم القانون/ كلية المنصور الجامعة  
 
 

  الخبرات
 الى –من تاريخ  

 مكان العمل، العنوان الوظيفي 

 وصف مختصر عن مسؤولياتك وانجازاتك ان وجدت 

م. على مالك وزارة التربية، المديرية العامة 1975عملت في مجال التعليم االبتدائي منذ عام 
 5ولمدة ) 1975لتربية األنبار في مدارسها المختلفة، وعملت مدير مدرسة للفترة من 

سنوات( في مدرسة البخاري االبتدائية للبنين . وعندما فصلت من الوظيفة، عملت في القطاع 
ترة، فصلي ، وكذلك عملت في مجال المحاماة لفترة قصيرة، وعند عودتي الخاص في ف

م نسبت للتدريس في الكلية التربوية المفتوحة في األنبار، ولكن 2004للوظيفة بعد عام 
م دمر دار سكني 2014األحداث األخيرة التي مرت بها محافظتنا ونزوحنا عن ديارنا في عام 

ملكها بما فيها دفتر الخدمة العسكرية، علما بأنه لدي وكل الوثائق والمستمسكات التي ا
سنوات( حرمت منها بسبب فقدان دفتر خدمتي العسكرية.  7خدمة احتياط أكثر من )  

 االكاديمية الشهادات
 سنة -شهر 

 الجامعة، الشهادة 

 dr.saud50@gmail.com عنوان البريد االلكتروني الرسمي

 رابط حساب الجوجل سكولر

 

 رابط حساب بوابة البحث العلمي

: سعود سويد عرموش مساهر العبيدي.الكاملاالسم   
 

 



 

باإلمكان إضافة المساقات التي درستها باختصار باإلضافة الى عنوان  

 االطروحةالمشروع او 

 
 م.1974نينوى عام/  –معهد اعداد وتدريب المعلمين  .1
 م.30/6/2004الدراسات المسائية في  –بكالوريوس قانون جامعة بغداد   .2
معهددد  –جامعددة الدددول العربيددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم اليونسددكو  –الدددبلوم العددالي   .3

 م.2010/  19/12القاهرة في –البحوث والدراسات العربية 
معهدد البحدوث  –جامعة الدول العربية للتربية والثقافة والعلدوم اليونسدكو  -الماجستير  .4

 م.2012/ 14/7في القاهرة  –والدراسات العربية 
 29/9السدودان، فدي  –الخرطدوم  –كلية الدراسات العليا/ جامعدة النيلدين  –الدكتوراه   .5

  م2020/
 

 الى –من تاريخ 

 مكان العمل، العنوان الوظيفي 

 . وصف مختصر عن مسؤولياتك وانجازاتك ان وجدت 

م.24/11/1975تعينت في الوظيفة ألول مرة في   
سنة( معلم على مالك تربية األنبار . 31خدمت لمدة تزيد على )  
م للمضايقات االمنية لي وإلكمال دراستي البكالوريوس .1994فصلت من الوظيفة عام   

م بموجب األمرين ، األمر الوزاري، واألمر اإلداري لتربية 2004الى الوظيفة عام عدت 
م18/4/2004في  5263األنبار المرقم/   

المتضمن إعادة المتضررين من النظام السابق.   
في  9897أحلت على التقاعد لبلوغي السن القانوني بموجب األمر األداري المرقم/

30/6/2016.  
جال تخصصي القانوني:لدي عدة مؤلفات في م  

 
 



 

اإليراني. رسالة  –قطع العالقات الدبلوماسية مع دراسة تطبيقة للنموذج العراقي  -أ
الماجستير. مطبوعة ومنشورة الطبعة األولى. حاليا قيد الطبع والنشر في كلية المنصور 

 الجامعة.
انون الدولي اثر النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية، رسالة دكتوراه في الق -ب

م2020السودان لعام  –اإلنساني ، مقدمة الى كلية الدراسات العليا جامعة النيلين الخرطوم   
 . حاليا قيد الطبع والنشر في كلية المنصور الجامعة.

النزاع في الخليج العربي وشبح الحرب الثالثة. كتاب تم تأليفه من قبلي، وحاليا قيد  -ج
المنصور الجامعة.الطبع والنشر في كلية   

  

 

 المهارات

 كانت هناك في فترة من الزمن في تعليم اللغة األنكليزية لمراحل التعليم األبتدائي، 
مهارة الخط والخط المتصل، فانا كانت لدي المقدرة والموهبة لتعليم التالميذ هذه  

cursiveالمهارة) نا من نعم.واصبحوا بارعين في هذا المجال والحمد هلل على ما انعم علي  
 بعد حصولي على شهادة البكالوريوس في القانون منحت ترفيع )معلم جامعي(.

 البحوث المنشورة:
---------- 

مفهوم النزاع المسلح الدولي وتميزه عن النزاع المسلح الداخلي. هذا البحث منشور. – 1  
الفيتو للدول الكبرى في ميثاق األمم المتحدة وأثره على تحقيق العدالة للدول الصغرى.  -2

 كذلك هذا البحث منشور.
 البحوث غير منشورة
----------- 

ات المائية الدولية.النزاع الدولي حول المضايق والحدود والقنو -أ  
النظرية التقليدية في قانون الحرب. -ب  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةالمؤلفات والبحوث المنشور
 الكتاب او البحث المنشور •

 الكتاب او البحث المنشور •

 الكتاب او البحث المنشور •

 الكتاب او البحث المنشور •

 الكتاب او البحث المنشور •

 
  

  

 االختراع ان وجدتالجوائز، التقديرات، وبراءات 

م حصلت على شكر من مكتب عمادة 30/5/2021في  358شكر على اهداء في العدد/
نسخة من رسالة الماجستير، قطع  كلية القانون والسياسة لجامعة األنبار ، وذلك عن إهداء
اإليراني. –العالقات الدبلوماسية مع دراسة تطبيقية للنموذج العراقي   

ث بعنوان) حقوق اإلنسان مصدره اإلسالم( وحصلت على كثير من التشكرات وذلك إهداء بح
م. وكذلك عدة تشكرات خالل حياتي الوظيفية، ولكنها 2012للسيد وزير التربية في عام 

 ضمن الدمار الذي جدث لدار سكني.
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