
                           الذاتية السيرة

 فنجان  صالح   قتادة :  الثالثي  الباحث  اسم ● 

 البصرة /   القرنة 1979/ 6/4 التولد  تاريخ ● 

 مدرس :  العلمي اللقب  ● 

 :   الدراسية الشهادات  ● 

 بغداد   جامعة   2001 قانون بكالوريوس  -

 كربالء  جامعة2013 عام  قانون ماجستير -

 كربالء  جامعة  2019 عام  قانون  دكتوراه -

 07724794952 - 07808797720:   الهاتف  رقم ● 

 4/3/2014 التعيين تاريخ .   القانون  كلية/  قار  ذي جامعة :  الحالي  العمل  مكان ● 

 حاليا  القانون كلية  في تدريسي  -

 قار  ذي جامعة/ القانون   كلية في 2015-2014 الجودة ضمان  شعبة مدير  عمل -

 قار ذي  جامعة /   القانون كلية  2015 القانونية  الوحدة مدير -

 قار  ذي  جامعة/   القانون  كلية 2016-2015 العليا  الدراسات  شعبة دير -

 قار  ذي جامعة/   القانون كلية 2020-2017  البشرية الموارد  شعبة مدير -

   qutadasaleh854@gmail.com:    االلكتروني  البريد  ● 

 : السابقة الوظائف  ● 

 2005 -2001 االتحادية  قار ذي  استئناف محكمة في محامي -1

 2012 -2005 قار  ذي  في االجتماعية  الرعاية دائرة  في قانوني  معاون  -2

 .2013 النفطية  االنابيب  خطوط شركة في قانوني  معاون  -3



 :   والمؤلفات   البحوث  ● 

  الحقوق   رسالة  مجلة  في   منشور   بحث ,    العراق  في   المحلية  للمجالس   التشريعي  التنظيم  -1

 . 2013, الخامسة السنة,   الثالث  العدد  كربالء جامعة/  القانون كلية  من  الصادرة

  القانون   مجلة   في   منشور   بحث ,    االتحادي  المالية   الرقابة   لديوان   الرقابي  االختصاص  -2

  عشر   الحدي  العدد .  قار  ذي   جامعة ,    القانون   كلية   من   الصادرة ,  القانونية  والبحوث   للدراسات 

2015. 

  كانون ,  40  العدد ,  11المجلد ,    قار  ذي   جامعة   مجلة,    التظاهر   لحق   القانونية   الضمانات  -3

 . 2016 االول

  بحث ,    2005  لسنة  العراق   جمهورية  دستور  وفق   القوانين   تشريع   في   المختصة  السلطة -4

 . 2019,   الثالث  القسم, 29العدد ,  قار ذي  اداب  مجلة في منشور 

  في  منشور  بحث ,    البرلمان  من  الصادرة   االعمال  على  واالداري  العادي  القضاء  رقابة -5

,    قار   ذي   جامعة,    القانون   كلية   من   الصادرة  القانونية  والبحوث   للدراسات   القانون   كلية   مجلة

 . 2020 لسنة 20العدد 

  شركة ,  العراق   في  المحلية   الهيئات   اعمال   على  للرقابة   القانوني   التنظيم,    بعنوان   مؤلف -6

 .2020 ’ القاهرة, للطباعة  ناس

 

 

 

 


