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 الشهادات الجامعية الحاصل عليها:

االختصاص  الشهادة

 العام

االختصاص 

 الدقيق

 التاريخ الجهة المانحة

 1999    البصرة /العراق قانون عام  قانون  بكالوريوس

الجامعة  قانون عام قانون عام  ماجستير

المستنصرية 

 العراق  /

   2011 

طهران جامعة  قانون اداري  قانون عام  دكتوراه

 ايران/

   2019 

 

 االلقاب العلمية 

 2011 /11 /1الى  1/12/2002ـ مساعد باحث : جامعة ذي قار / العراق / من 1

 2014 /14/8الى  2011 /8/11من ـ مدرس مساعد : جامعة ذي قار / العراق / 2

الى  2014 /15/8جامعة ذي قار / العراق / من ـ مدرس : كلية القانون /3

29/10/2019. 

 2019/ 29/10جامعة ذي قار / العراق/ من  ـ استاذ مساعد : كلية القانون /4

 ولحد الوقت الحاضر. 2015ـ استاذ من 5

 

 المناصب االدارية :ـ

الى  1/12/2002انونية في رئاسة جامعة ذي قار من ـ مدير قسم الشؤون الق1

1/4/2003 . 

 .2009 /1/9الى  2/4/2003ـ مدير مكتب رئيس الجامعة من 2

 .2011 /19/6الى  2011 /3من /19مدير قسم الموارد البشرية ـ 3

 .2014 /1/9الى  20/6/2011ـ مدير قسم القانونية من 4

 .2009الى  2003ـ مدير مكتب رئيس الجامعة من 5

 ـ لحد االن. 2019ـ مدير مكتب رئيس الجامعة من 6

 ـ رئيس قسم القانون العام.7

 ـ رئيس المجلس العلمي لقسم القانون العام/كلية القانون 8

 ـ رئيس اللجنة االمتحانية لقسم القانون العام.9

 



 

 

 الموضوعات والتخصصات العلمية المفضلة ) التي قام بتدريسها(

 ي /المرحلة الثانية .ـ القانون االدار1

 ـ القانون الدستوري / المرحلة االولى. 2

 القانون الدستوري / دراسات عليا .

 

 الخبرات الوظيفية واللجان 

 أـ الخبرات الوظيفية 

 .1/12/2002الى  1999 /26/8ـ عضو نقابة المحاميين العراقيين من 1

 .2011سنة ـ عضو مجلس ضمان الجودة في رئاسة جامعة ذي قار 2

ـ المشاور القانوني للمكتب االستشاري الهندسي / كلية الهندسة / جامعة ذي قار من 3

 . 2014الى  2011

 .  2011ـ مدير وحدة التعليم المستمر في كلية القانون / جامعة ذي قار سنة 4

 ـ تمثيل الجامعة في عدد من الدعاوي المدنية والجزائية امام المحاكم القضائية .5

 

 

 اللجان ب ــ 

( 2003ـ  2002ـ عضو لجان فتح وتحليل العطاءات في رئاسة جامعة ذي قار من )1

 (.2014ـ 2011ومن ) 

 .2014ـ 2011ـ رئيس لجنة احتساب الخدمة في رئاسة جامعة ذي قار2

 .2011ـ رئيس لجنة العالوات والترفيعات في رئاسة جامعة ذي قار 3

 .2011ـ 2010ة جامعة ذي قار من ـ عضو لجنة االستثمار الجامعي في رئاس4

ـ عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية القانون ، االداب ، الهندسة ، التربية الرياضية 5

 . 2014ـ2011للسنوات 

 ـ عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية االدارة واالقتصاد /جامعو سومر.6

ا ، وفي جامعة ـ عضو ورئيس لجان تحقيقية كثيرة في رئاسة جامعة ذي قار وكلياته7

 سومر.

 ـ رئيس لجان تدقيقية في رئاسة جامعة ذي قار سابقاً. 8

ـ عضو ورئيس في اللجان االمتحانية الفرعية والمركزية في كلية القانون لسنوات 9

 عديده . 

 ـ رئيس وعضو لعدد من اللجان العلمية في داخل الكلية وخارجها. 10

 لمؤتمرات في رئاسة الجامعة وكلياتها.ـ عضو في لجان علمية ولجان تحضيرية 11 

 ـ عضو في اللجنة العلمية لقسم القانون العام.12



 

 

 -االعمال السابقة : 

 2002-2003مدير قسم الشؤون القانونية جامعة ذي قار   -

  2003-2008مدير مكتب رئيس الجامعة جامعة ذي قار -

 2011-2011مدير قسم الموارد البشرية جامعة ذي قار  -

 2014 -2011مدير قسم الشؤون القانونية جامعة ذي قار  -

 مستشار قانوني لخمسة رؤساء في جامعة ذي قار -

عضو في المجلس التخصصي لمناقشة مستجدات واليات اتخاذ  القرارات  -

 والتعليمات لرئاسة جامعة ذي قار وتشكيالتها

 2012-2014رئيس اللجنة الفرعية لقانون التضميين بتوقيع الوزير  -

 ئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين من االعمال االرهابيةر -

2014 – 2013         

 رئيس لجان تحقيقية في مكتب المفتش العام المنطقة الجنوبية -

2014 -2012          

  

كتب  شكر وتقدير من وزير التعليم العالي  (5 )حاصل على  -:  الشكر والتقدير

 والبحث العلمي 

 كتاب شكر وتقدير عدد من رؤوساء جامعة ذي  قار  ( 77 )حاصل على -

كتاب شكر وتقدير وشهادة تقديرية من السفير  العراقي في  (2)حاصل على -

 طهران  

 كتاب شكر وتقدير من المسشار الثقافي العراقي  في طهران  (3)حاصل عل -

 كتاب شكر وتقدير من المؤتمر العلمي في الجامعة  المستنصرية (1)حاصل على -

 من اتحاد الحقوقين المقر العام في بغداد للحقوقي  المتميز    (2)صل على حا -

 دروع االبداع :  

في كلية الحقوق والعلوم  –حاصل على درع في مؤتمر انجازات الحشد الشعبي  -

في  ايران باللقاء بحث  –من تجمع الجامعيين العراقيين  –جامعة طهران  –السياسية 

  2016والمشارکة في المؤتمر  

            



 

حاصل على  درع االبداع والتميز على الطلبة العراقيين من السفير  العراقي في  -

   2016ايران 

 حاصل على درع م الدائرة الثقافية في طهران للتفوق العلمي لسنة   -

 2019  

حاصل على كتاب من المجلس الدولي في كلية الحقوق والعلوم السياسية في  -

ضل طالب دكتوراة دولي متفوق علميا استنادا لجلسة  المجلس كاف –جامعة طهران 

 الكتب والبحوث :    2018 -2 -21اعاله بتاريخ 

كتاب غير منشور المكاتب الفلسفية القانونية  –في لبنان  2015كتاب منشور  -

جامعة   –(فلسفة القانون الحديثة ) مع استاذي في كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 ذ الدكتور محمد جواد جاويد  طهران االستا

  

 : 8في العراق  –) 10البحوث المنشورة(  -

غطاء الحشد الشعبي القانوني في الدستور العراقي منشور في كلية الحقوق  -1 

 جامعة الكوفة مع االستاذ المساعد الدكتور غني زغير عطية  –والعلوم السياسية 

والوكيل الثقافي   –عميد كلية االمام الكاظم (ع) للعلوم االسالمية الجامعة  –الخاقاني 

 لرئيس ديوان الوقف الشيعي  

ثورة االمام الحسين(ع) القول الفصل بين االرهاب وحقوق االنسان مع استاذي في كلية -2

وقد فاز هذا  –ن جامعة طهران االستاذ الدكتور خير اله بروي –الحقوق والعلوم السياسية 

 البحث بالجائزة التقديرة درع ضمن ابحوث الفائزة السبعة من مجموع 

 بحث في الجامعة المستنصرية  31 

فلسفة النهضة الحسينية ومقارنتها باالنظمة العالمية لحقوق االنسان( االعالن  -3

  جامعة طهران االستاذ –العالمي ) مع استاذي في كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 الدكتور محمد جواد جاويد منشور في مجلة جامعة ذي قار

التنظيم القانوني العداد الموازنة في العراق مع استاذي في كلية الحقوق والعلوم  -4

جامعة طهران االستاذ الدكتورالمشرف على اطروحة الدكتوراه ولي  –السياسية 

 لعراق تأسست سنة رستمي منشور في مجلة االستاذ جامعة بغداد المجلة االول في ا

1952  

البحوث االخرى كثيره اليسع المجال لذكرها نكتفي بهذا القدر اكتفيت فقط التي   -5

 انجزتها خالل فترة دراسة الدكتوراة في طهران 

 مع االستاذ المساعد الدكتور غني زغير عطية الخاقاني )2وفي روسيا  (  
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