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 المعلومات الشخصية:

 غسان امان هللا عزيز حسين  االسم:

 22/6/1666 تاريخ الميالد:

 عرالية الجنسية:

 متزوج الحالة االجتماعية:

 / بغداد/ العراق ربيع/ االعظميةحي ال العنوان:

 dr.ghassan.a.aziz@gmail.com البريد االلكتروني:

 02212032620 رقم الهاتف:

 

 التحصيل العلمي:

 معهوووووود البحوووووووا والدراسووووووا  العربيووووووة -العووووووا  دكتووووووورال اووووووي المووووووا ون الوووووودولي- 

 .2014 - الماهرة

  معهووووود البحووووووا والدراسوووووا  العربيوووووة - الووووودولي العوووووا  الموووووا ونماجسوووووتير اوووووي- 

 .2012 -الماهرة 

 2002الماهرة  -البحوا والدراسا  العربيةمعهد  -دبلو  اي الما ون. 

  1662 جامعة الموصل -كلية الحموق -ما وناي البكالوريوس. 

  جامعووووووة الموصوووووول  –لسوووووو  التوووووواري   -كليووووووة التربيووووووة – اآلداببكووووووالوريوس اووووووي

1660. 

 العراق -الفرع االدبي -خريج الثا وية العامة. 

 

 خبرات عملية:

 ن.اآل ولحد 16/1/2016 الحكمة الجامعة من اي كلية تدريسي 

  لغايووووووة  22/1/2016 الحكمووووووة الجامعووووووة موووووون اووووووي كليووووووةرئوووووويس لسوووووو  المووووووا ون

2/2/2012. 

  عامووووووا اووووووي ارولووووووة  25دكتووووووور اووووووي المووووووا ون الوووووودولي مووووووع خبوووووورة تزيوووووود عوووووون

 المحاك  العرالية.

  1662عضو  مابة المحامين العرالية م ذ. 

 الماهرة. -عضو الجمعية المصرية للما ون الدولي 

 الماهرة. -عضو االتحاد العربي لحماية حموق الملكية الفكرية 
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 المؤتمرات والورش العلمية:

   المشوووووواركة اووووووي موووووواتمر واصووووووفا ال ظووووووا  المووووووا و ي اداة ااعلووووووة اووووووي ترسووووووي

مموووور جامعووووة اهوووول البيوووو  اووووي كووووربف  أسووووس دولووووة المواي ووووةو الووووذ  عموووود اووووي 

 .2012/العراق عا  

 االهلوووووي اوووووي تيووووووير المجتموووووعو الوووووذ  عمووووود اوووووي المشووووواركة اوووووي و دور التعلوووووي  

 .2012ممر كلية الحكمة الجامعة اي بغداد / العراق عا  

  المشووووووواركة اوووووووي و الووووووودورة التيهيليوووووووة اوووووووي يرائوووووووك التووووووودريسو المماموووووووة اوووووووي

 بغداد. -هيئة التعلي  التم ي -مركز تيوير المفكا 

  لوووووووا ين المشووووواركة اووووووي و الموووووواتمر االلليمووووووي الخوووووامس حووووووول تحووووووديا  تيبيووووووك

الملكيوووووة الفكريوووووة اوووووي الووووووين العربووووويو الوووووذ  عمووووود اوووووي ممووووور جامعوووووة الووووودول 

 .2012العربية اي الماهرة عا  

  المشوووووواركة اووووووي الوووووودورة التدريبيووووووة و دور صووووووياغة العمووووووود الدوليووووووة اووووووي اللغووووووة

التووووووووي تموووووووو  اووووووووي مركووووووووز البحوووووووووا واالستشووووووووارا  العربيووووووووة واال كليزيووووووووةو 

 .2012معة الماهرة عا  جا -الما و ية والتدريب اي كلية الحموق

  المشووووواركة اوووووي الووووودورة التدريبيوووووة  و حموووووووق اال سوووووان بوووووين الشوووووريعة والمووووووا ون

و التووووووي تموووووو  اووووووي مركووووووز البحوووووووا واالستشووووووارا  الما و يووووووة والتوووووودريب اووووووي 

 .2012جامعة الماهرة عا   –كلية الحموق 

 

 لبحث العلمي:انجازات ا

بحوووووووا مشوووووووترن بع ووووووووان واثووووووور تك ولوجيوووووووا المعلوموووووووا  علووووووو   ظووووووو  الحكووووووو   -1

 .2016س ة  16 لس ةا 25, مجلة اهل البي , العدد و واإلدارة

بحووووووا بع وووووووان و الضوووووووابي الحاكمووووووة للووووووتحفظ اووووووي المعاهوووووودا  الدوليووووووة, مجلووووووة  -2

 .2020, األولالحكمة الجامعة, العدد 

سوووووووولية بووووووووين اال تخوووووووواب والرضووووووووا  بحووووووووا مشووووووووترن بع وووووووووان و شوووووووورعية ال -3

 .2021جامعة بغداد,  -ل  شر اي مجلة العلو  السياسيةالشعبي, لبو

 


