
 السيرة الذاتية 
 الدكتور فراس جرجيس خلف  للمدرس  

 ************************ 
 
 فراس جرجيس خلف صالح الحمداني :   االسم الرباعي واللقب (1

 1977: الموصل /  محل وتاريخ الوالدة (2

 الكفاءات االولى : الموصل / حي  عنوان السكن الحالي  (3

 طفل  3 : متزوج ولديه الحالة االجتماعية (4

 f_jarjees@yahoo.com:  البريد االلكتروني (5

 :   التحصيل الدراسي (6

 2003جامعة الموصل / كلية الحقوق / /   القانون شهادة البكالوريوس في  -

 2006القانون الخاص /  كلية الحقوق / جامعة الموصل / ماجستير في  -

 2017كلية الحقوق / جامعة الموصل /  الخاص /   القانون دكتوراه في  -

 القانون الخاص :   التخصص العام   (7

 قانون األحوال الشخصية  :  التخصص الدقيق (8

/ جامعة الموصل   األساسية ( في قسم التاريخ / كلية التربية  تدريسيعمل حاليًا )ي:  العنوان الوظيفي (9
 وهي : درس العديد من المواد الدراسية يو  /

 األنسانحقوق  -1

 الحكومة الديمقراطية   -2

 تشريعات الطفولة  -3

 :  المهام االدارية  (10

القانونية  -1 الدائرة   / الوزارة  مركز  العلمي/  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  قانوني  كممثل  عمل 
 . 2007/2008واإلدارية / قسم الشؤون القانونية / شعبة الحقوق للسنوات 

 جامعة الموصل.  / األساسية القانونية في كلية التربية  الشؤون مسؤول شعبة   -2

 في كلية التربية األساسية / جامعة الموصل.  انضباط الطلبة الدائميةلجنة عضو في  -3

والطلبةعضو   -4 والموظفين  بالتدريسين  الخاصة  التحقيق  لجان  كافة  في  التربية    دائم  كلية  في 
 . لموصل األساسية / جامعة ا

الديمقراطية -5 الحكومة  مادة  ولجنة  األنسان  حقوق  مادة  تدريس  لجنة  التربية   رئيس  كلية  في 
 األساسية / جامعة الموصل. 

 

mailto:f_jarjees@yahoo.com


 : العلميالنشاط  (11

 : البحوث المنجزة والمنشورة -أ 

 . زواج المسيار " بحث مقبول النشر في مجلة األبحاث العلمية لديوان الوقف السني " -1

كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية والية التزويج " بحث مقبول النشر في مجلة  التعسف في   -2
 . "  جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم السياسية /

كلية  -3 ندوة  في  بيه  مشارك  "بحث  العراق  في  الداخلي  السالم  لبناء  والقانونية  الدستورية  األسس 
 )رؤيا مستقبلية لبناء السالم في العراق(". العلوم السياسية / جامعة الموصل الموسومة 

 . نفقة األصول / دراسة مقارنة " بحث منجز" -4

معتمد -5 منهجي  كتاب   " األنسان  دراسة حقوق  الى  المدخل   " بعنوان  مؤلف  في   كتاب  للتدريس 
 . في كلية التربية األساسية / جامعة الموصل المرحلة

6-   " الديمقراطية  الحكومة   " بعنوان  التأليف  قيد  المرحلة كتاب منهجي  مشروع  كتاب  في  للتدريس 
 . في كلية التربية األساسية / جامعة الموصل الثانية

 إعداد فهرست بالرسائل واألطروحات في اختصاص القانون.  -7

 : لمؤتمرات والندوات ا  -ب

 الموسومة )رؤيا مستقبلية لبناء السالم في العراق(. كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل ندوة  -1

األساسية/ -2 التربية  كلية  مدينة   ندوة  على  وأثره  البيئي  التلوث   " الموسومة  الموصل  جامعة 
 الموصل".

الموسومة " رسائل علمية   -3 الموصل  التربية األساسية / جامعة  أكاديمي معاصرة  ندوة كلية  من 
 متميز". 

الموســــــــــــــــــومة )دور المرأة   )جامعة الموصل(   األساسيةفي كلية التربية  ندوة قسم التاريخ الثانية   -4
 العربية في بناء المجتمع(. 

 األساسية كلية التربية    أقسام  التي أقامتهامجال العلمي  يد من ورش العمل في ال عدال مشاركة في   -5
 . )جامعة الموصل(

الدورات -6 العديد من  في  ال   والندوات  مشاركة  كليـــــــــة العلمية  أقامتها  التي  األنسان  خاصة بحقوق 
 السياسيــــــــــــــــة/ جامعة الموصل . العلوم  

 مركز الدراسات. مشاركة في دورة التربية على حقوق األنسان التي أقامتها جامعة الموصل /  -7

 . 2020ونية الخاصة بالتعليم االلكتروني لعام مشاركة في العديد من الورش والندوات االلكتر  -8

لعام  -9 باجتيازها  شهادات  على  والحصول  والمحلية  الدولية  الدورات  من  العديد  في  المشاركة 
2020. 



 العضوية واالنتماءات:  -ج
 2019/ 12/4منذ  ناالكاديمييعضو نقابة  -1

 2/2020/ 1عضو اتحاد الحقوقيين العراقي منذ  -2

 . 2020والتنمية البشرية منذ نيسان عضوية الكترونية في االكاديمية العربية لإلبداع  -3

 . 2020منذ نيسان للتدريب واالستشارات عضوية الكترونية في اكاديمية ارادة الدولية  -4

 


