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 -البحوث المنشورة والمقبولة للنشر : ❖

 النظام العام الدولي  -1
 المسؤولية الدولية عن سن القوانين  -2
 الضوابط الدستورية للحقوق والحريات واثرها في التشيع الجنائي -3
 لقانوني للحق في مقاومة طغيان السلطة الحاكمة التنظيم الدستوري وا  -4
 المسؤولية الدولية عن االمتناع التشريعي -5
 التأصيل الدستوري للشفافية -6
 أمين المظالم في نظام العدل الداخلي لألمم المتحدة  -7
 الوضع القانوني لرفع البعثات الدبلوماسية علم المثليين في العراق  -8
 . االستفتاء الدستوري في الدساتير العراقيةتطور  -9

 -الخبرات العملية والعلمية: ❖
 .2020 - 2019مقرر قسم القانون العام / كلية القانون / جامعة ذي قار من  -
 . 2020الى  2018أمين مجلس كلية القانون / كلية القانون جامعة ذي قار من  -

 .2019 – ٢٠١٤مدير وحدة التدريب الصيفي / كلية القانون جامعة ذي قار من  -

 2014– 2012مدير وحدة التعليم المستمر / كلية القانون جامعة ذي قار من سنة  -

 عضو المجلس العلمي في قسم القانون العام .  -

 استاذ مادة حقوق االنسان في كلية القانون جامعة ذي قار.  -

 الدولي العام في كلية القانون جامعة ذي قار. استاذ مادة القانون  -

 استاذ مادة القانون الدولي االنساني في كلية القانون جامعة ذي قار .  -

   استاذ مادة المنظمات الدولية في كلية القانون جامعة ذي قار -

 استاذ مادة النظم السياسية في جامعة ذي قار كلية القانون  -

 استاذ مادة القانون االداري في كلية القانون جامعة ذي قار  -

 

 

 

 

 الدورات 

mailto:1e214@utq.edu.iq


 

 

 دوره عن الترقيات العلمية  .1

 دورة كفاءة الحاسوب  .2

 دورة طرائق التدريس  .3

 دورة كفاءة اللغة االنكليزية  .4

الورش والندوات في منظمات المجتمع المدني واللجان في  مشارك في العديد من   .5
 المحافظة 

 والتقدير  كتب الشكر  
 ب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كت خمسة    .1

 خمسة عشر كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة  .2

 عشرة كتب شكر وتقدير من السيد العميد   .3

 

 
 

 Triple name: Asaad Kazem and Haysh Al-Salihi 
- Academic degree: PhD in public law 
- Awarding body: University of Babylon / College of Law 
- Detailed specialty : Public International Law 
- Place of work: Teaching at the Faculty of Law, University of Dhi 

Qar 
- Email: lawp1e214@utq.edu.iq 
- Phone number 07812678091 
-  Published and accepted research : 

1- international public order 
2- International responsibility to enact laws 
3- Constitutional controls on rights and freedoms and their 

impact on criminal religious sectarianism 
4- Constitutional and legal regulation of the right to resist the 

tyranny of the ruling authority 
5- International responsibility for legislative abstention 
6- The constitutional rooting of transparency 
7- The Ombudsman in the United Nations Internal Justice 

System 
8- The legal status of diplomatic missions raising the LGBT flag 

in Iraq 
9- The evolution of the constitutional referendum in the Iraqi 

constitutions . 



4. Practical and scientific experiences : 
5. Decision of the Department of Public Law / College of Law / 

University of Dhi Qar from 2019 - 2020 . 
6. Secretary of the Council of the College of Law / College of Law, 

University of Dhi Qar from 2018 to 2020 . 
7. Director of the Summer Training Unit / College of Law, University 

of Dhi Qar from 2014 - 2019 . 
8. Director of the Continuing Education Unit / College of Law, 

University of Dhi Qar from 2012-2014 
9. Member of the Scientific Council in the Department of Public Law . 
10. Professor of Human Rights at the Faculty of Law, University of Dhi 

Qar . 
11. Professor of Public International Law at the Faculty of Law, 

University of Dhi Qar . 
12. Professor of International Humanitarian Law at the Faculty of Law, 

University of Dhi Qar . 
13. Professor of International Organizations at the Faculty of Law, 

University of Dhi Qar 
14. Professor of Political Systems at the University of Dhi Qar, College 

of Law 
15. Professor of Administrative Law at the Faculty of Law, University 

of Dhi Qar 
 
 
 
 

Courses 
 
 

1. A course on scientific promotions 
2. Computer Proficiency Course 
3. Teaching Methods Course 
4. English Proficiency Course 
5. Participant in many workshops and seminars in civil society 

organizations and committees in the governorate 
16. Thank you books 

1. Five letters of thanks and appreciation from the Minister of 

Higher Education and Scientific Research 
2. Fifteen letters of thanks and appreciation from the president of 

the university 



3. Ten books of thanks and appreciation from Mr. Dean  
  


