
  

  السيرة الذاتية

            

   

  wissamsabar@yahoo.com 

    اوالً: المؤهالت العلمية.

  مناصب االدارية.ثانياً: ال

  الى -الفترة: من   المكان  المنصب  ت
  2015- 2011  كلية القانون/جامعة بغداد  رئيس قسم القانون العام  1
  2015- 2012  كلية القانون/جامعة بغداد  عضو مجلس كلية  2
عضو لجنة اختبار صالحية   3

  التدريس
  2015- 2009  جامعة بغداد

  2015- 2009  كلية القانون/جامعة بغداد  عضو لجنة الترقيات العلمية  4
  2015- 2010  كلية القانون/جامعة بغداد  عضو اللجنة العلمية  5
عضو مجلس إدارة صندوق   6

  التعليم العالي
  2015- 2011  القانون/جامعة بغداد كلية

عضو لجنة آلية التعاون بين   7
وزارة التعليم العالي والبحث 

ت األخرى االعلمي والوزار
  والهيئات غير المرتبة بوزارة

  2015- 2012  كلية القانون/جامعة بغداد

  2021- 2017  كلية القانون/ جامعة أوروك  رئيس قسم القانون العام  8

وسام صبار :األسم
  عبدالرحمن العاني

  :تاريخ الميالد
1/7/1947  

  قانون عام :التخصص
أستاذ  :اللقب العلمي

  مساعد
جامعة  :مكان العمل

  أوروم/ كلية القانون
 :رقم الهاتف 

07901985772  
  :البريد اإللكتروني

  

  التاريخ  الكلية  الجامعة  اللقب العلمي  ت
  5/6/1996  معهد اإلدارة التقني  هيئة التعليم التقني  أستاذ مساعد  1

          



للشؤون العلمية معاون العميد   9
  واالدارية

  2021- 2017  كلية القانون/ جامعة أوروك

عضو لجنة اختبار الصالحية   10
  للتدريس

  2021- 2020  كلية القانون/ جامعة أوروك

  2021- 2020  كلية القانون/ جامعة أوروك  عضو لجنة انضباط الطلبة  11
  2021- 2020  كلية القانون/ جامعة أوروك  مدير تحرير مجلة كلية القانون  12

  ثالثاُ: التدريس الجامعي.

  الى –الفترة: من   المكان  الجامعة  ت
  1996- 1984  بغداد  هيئة التعليم التقني  1
  1424- 1320  جدة/السعودية  جامعة الملك عبدالعزيز  2
  2008- 2006  بغداد  الجامعة المستنصرية  3
  2015- 2008  بغداد  جامعة بغداد  4
  2021- 2016  بغداد  جامعة أوروك  5
 

  الى ) –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ( من 

  الى - الفترة: من   المادة  الكلية  ت
-معهد االدارة التقني  1

  بغداد-التعليم التقني
-قانون المرافعات المدنية

-أصول المحاكمات الجزائية
قانون  -القوانين العدلية

  العقوبات القسم العام

1984 -1996  

االقتصاد واالدارة كلية   2
جامعة الملك عبد 

  جدة -العزيز

المدخل  -القضاء االداري
القانون -لدراسة القانون
  البحري

1424 -1420  

كلية القانون الجامعة   3
  المستنصرية

القضاء  -القانون االداري
  القانون الدستوري - االداري

2006 -2008  

كلية القانون/ جامعة   4
  بغداد

 القضاء -القانون االداري
  االداري

2008 -2015  

كلية القانو/ جامعة   5
  بغداد -أوروك االهلية

القضاء  -القانون االداري
 -قانون المحاماة - االداري

  قانون التنظيم القضائي

2016 -2021  

  خامساً: االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها.

  السنة  القسم  عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير/ دكتوراه)  ت
دكتوراه/ كلية الحقوق/جامعة  حكومة تصريف االعمال/ مشرف  1

  النهرين
2008  

الرقابة على دستورية االنظمة والقرارات   2
  االدارية /مشرف

  2014  دكتوراه/ كلية القانون/ جامعة بغداد

النظام القانوني للهيئات المستقلة في   3
  العراق/مشرف

  2014  دكتوراه/ كلية القانون/ جامعة بغداد

  2009- 2007  كلية القانون/ الجامعة المستنصرية  أربع رسائل/ ماجستير/ مشرف  4



  2015- 2011  كلية القانون/جامعة بغداد  / ماجستير/ مشرفخمسة رسائل  5
أثر المعاهدات الدولية في اقامة الدساتير   6

  الوطنية/ دكتوراه/ مناقش
  2006  كلية الحقوق / جامعة النهرين

  2016- 2014  كلية القانون/ جامعة بغداد  مناقشستة رسائل/ دكتوراه/   7
  2015- 2011  كلية القانون/ الجامعة المستنصرية  رسالتان/ ماجستير/ مناقش  8
نظرية التفسير الدستوري واجتهادات المحكمة   9

  االتحادية العليا في العراقي/ مناقش / ماجستير
  2012  معهد العلمين للدراسات العليا

  2016- 2012  كلية القانون/ جامعة بغداد  ماجستير/ مناقشعشرة رسائل/   10
  سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية.

  نوع المشاركة  مكان انعقادها  السنة  العنوان  ت

ي الفقهي   1 قى ال ل ة  2003 ال د ع ة/ ال اض ومعق  ج   م
ة مع   2 رال ادات الف م االت

ل   ورشة ع
ان/ االردن  2006 ارك   ع ربم   وم

ة   3 ض ف ي األول لل ت العل ال
ات  ا قلة لالن ا ال  العل

اق  2011 ل / الع ارك  أر   اح وم

ة   4 ة ال ات العل ت كافة ال
ن  ي القان ل ي  ل في جامع

اد غ ة و   ال

2006 -
2015  

اق اد/ الع ارك  غ   اح ومعق وم

ن   5 ة القان ل اق  2019  جامعة أوروك/  اد/الع اور  غ   م
6        
7          
8          

  سابعاً: االنشطة العلمية االخرى.

  خارج الكلية  داخل الكلية
دورة تدريبية احترافية للتعليم االلكتروني 

  المدمج
  خمسة واربعون بحث ورسالة لجهات مختلفة 

اعداد مشروعات قوانين حرية التعبير عن الرأي   
مجلس النواب  -السلميوحرية االجتماع والتظاهر 

  العراقي
رئاسة  –مناقشات لجنة متابعة المخالفات الدستورية   

  الجمهورية
   

  ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.

  السنة  مجال النشر  اسم البحث  ت
ائي   1 عي والق ر ال ل ال االلغاء في  ع  أوجة ال

اق قارنة والع   في ال ال
ة ن م القان لة العل   م

اد غ ن/ جامعة  ة القان   كل
2010  



ة   2 ة ل ا ات الع ا اخ في االن ل ال ت االول   2010س ل وقائع ال دل
ا  ة العل ض ف لل
ل ات/ ار ا  لالن

2011  

ال االدارة  3 ة على اع ائ ة الق قا ام االسالمي ال لة   في ال ةم ن م القان   العل
ن / جامعة  ة القان كل

اد  غ

د   2/2012الع

اق  4 قارنة والع انة ب اوجه االلغاء في ال ال ق/جامعة   ال وم ق ة ال ل لة  م
ه  ال

د   2/2012الع

اق  5 ال االدارة في الع ة على اع ائ ة الق قا ر ال ة/   ت ن م القان لة العل م
اد غ  جامعة/

د   3/2013الع

ائي في   6 عي والق ر ال ل ال ادة في  ال ال اع
قارنة  ال ال

د =   2/2014الع

ه   7 ن  ع ار ال ف الق ة   اث دع االلغاء في ت ل لة  م
امعة  ن/ال القان

ة  ال

  وع ن

ورة إل  8 ولة ض ضي ال ام مف اء ن مات الق ال مق س
اق    االدار في الع

= =  

د   9 ة 6ع   2016- 2015    ث م
  

  الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع. تاسعاً: كتب

/برائة (كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير  ت
  )اختراع

  السنة  الجهة المانحة

  2010  رئيس الجمهورية  كتاب شكر  1
وزارة التعليم العالي والبحث   كتاب شكر  2

  العلمي
2010,2020  

كلية القانون الجامعة   كتاب شكر  3
  المستنصرية

2009  

  2015  رئيس جامعة بغداد  شهادة تقديرية  4
عمادة كلية القانون جامعة   =  5

  بغداد
2015  

  2014  رئيس جامعة بغداد  5منح قدم وظيفي عدد  6
  2017  جامعة اوروك  درع الجامعة مع شهادة تقديرية  
  2014  القضائيالمعهد   شكر وتقدير  7
8  

  
  2015  رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير

- 2011  جهات متعددة  28شكر وتقدير عدد   9
2020  

  عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة.



  سنة النشر  اسم الكتاب  ت
  1992  المرافعات وأصول المحاكمات الجزائية  1
  2015  القضاء االداري  2
  2007  بيلوجرافيا مختارة من االدارة المحلية   3
  2020  كتب مرجعية / طبعة منقحة ومزيدة  4
  2003  االختصاص التشريعي لالدارة في الظروف العادية   5
الرقابة القضائية على اعمال االدارة في النظام   6

  االسالمي
2010  

الرقابة القضائية على مشروعية اعمال االدارة في   7
  نظم المقارنةالعراق وال

2014  

  التي يجيدها حادي عشر: اللغات9

  قراءة  كتابة  اللغة  ت
      العربية  1
      االنكليزية  2
 


