
 للدكتورة منتهى جواد كاظم  (c.vالسيرة الذاتية )
 

 المعلومات الشخصية :.   •

 الزيادي مخور منتهى جواد كاظم .:واللقب لكاملاالسم ا
 الناصرية محل الوالدة :. 

 ناصرية  / ال ذي قار:  السكن الحالي عنوان
 الجنسية :. عراقية  
 الديانة :. مسلمة 

 المؤهالت العلمية :.  •
 الدراسي :. التحصيل 
  -2006بكلوريوس قانون جامعة ذي قار / كلية القانون للعام الدراسي  •

 من االوائل .  2007
 ماجستير   •

 التخصص العام :. القانون العام   -
 التخصص الدقيق :. القانون الدستوري  -
 مكان منح الشهادة :. الجامعة المستنصرية / كلية القانون  -
 13/11/2012تاريخ منح الشهادة :.  -
 في العراق / دراسة مقارنة  النيابيةالطعون في االنتخابات  .ان الرسالة :عنو  -

 دكتوراه فلسفة في القانون العام   •

 التخصص الدقيق تشريع مالي  -

دراسة تحليلية   –عنوان االطروحة ) التنظيم الدستوري لسياسة االنفاق العام -
 (  مقارنة

 13/11/2019تاريخ منح الشهادة  -
 الحالي :. مدرس لقب العلمي ال -



 معلومات التواصل :.  
     lawp1e220@utq.edu.iq.بريد االلكتروني :ال -
 07804307768رقم الهاتف :.  -

 مكان العمل الحالي :.  
 جامعة ذي قار / كلية القانون  

 العنوان الوظيفي :. تدريسي 
 والمهارات :.  المنشورة  البحوث

منشور في مجلة جامعة   (الدستوريةلرأي العام وضماناته لبحث الموسوم )اا -1
 .  2014العدد الثالث ايلول  9ذي قار العلمية في المجلد رقم 

البحث الموسوم ) التوازن بين االلتزامات الضريبية و الحقوق الدستورية(   -2
جامعة ذي قار /  المنشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية في

 . 22العدد  كلية القانون 

البحث الموسوم ) التنظيم الدستوري للحرية الدينية( المنشور في مجلة   -3
 القانون للدراسات والبحوث القانونية في جامعة ذي قار / كلية القانون   

االسس   –التنظيم الدستوري الحديث لالنفاق العام البحث الموسوم  -4
جامعة   –المنشور في مجلة كلية الحقوق رنة ( واالنعكاسات /دراسة مقا

 النهرين . 

البحث الموسوم ) الرقابة الدستورية على سياسة االنفاق العام ( المنشور في  -5
 مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية في جامعة ذي قار / كلية القانون. 

 .وخارجها في داخل الكلية العديد من اللجانالمشاركة في عضوية  -6

البحث الموسوم ) مبدأ سيادة القانون في شؤون الضرائب ( المنشور في   -7
 مجلة الكوفة للعلوم القانونية القانونية والسياسية .



البحث الموسوم ) مبدأ االمن القانوني واثره في التعديالت الضريبية (   -8
 مجلة رسالة الحقوق في كلية القانون / جامعة كربالء  المنشور في

المساهمة بدراسة علمية مقدمة الى كلية االمام الكاظم )ع( الموسومة ) دور   -9
 الجامعات العراقية في تحقيق التنمية المستدامة (.

 

 النشاطات   •

 

 الندوات  

المشاركة كمحاضر في الندوة القانونية في قسم الصحافة في ربيعه  -1
جامعة ذي قار بعنوان )دور وسائل االعالم في   –ي كلية االعالم الثقاف

 مكافحة الجريمة /جريمة االرهاب الفكري انموذجًا(

كمحاضر منها ندوة تثقيفية وتدريبية لمنتسبي كلية االعالم /   مشاركةال -2
جامعتنا بعنوان ) تقييد ممارسة الحقوق الدينية لمواجهة المخاطر الصحية  

 فيروس كورونا انموذجًا (. –

القاء محاضرة بعنوان ) دور الطائفة او العشيرة في مكافحة ظاهرة   -3
ة القانون / جامعة ذي التعصب العرقي ضد ذوي البشرة السوداء( في كلي

 قار .

جامعة ذي قار  –المشاركة كمحاضر في الندوة القانونية في كلية القانون  -4
في ظل دستور جمهورية العراق  وريةالدست التنظيم الدستوري للمدد)بعنوان

 . ( 2005ذ الناف

جامعة ذي قار  –المشاركة كمحاضر في الندوة القانونية في كلية القانون  -5
بعنوان ) مدى دستورية تقييد حرية التظاهر بأذن مسبق من السلطة 

 .  التنفيذية(



جامعة ذي قار  –المشاركة كمحاضر في الندوة القانونية في كلية القانون  -6
 بعنوان ) المخدرات الرقمية وتأثيراتها (  

ار  جامعة ذي ق –المشاركة كمحاضر في الندوة العلمية في كلية االعالم  -7
 بعنوان ) حقوق المرأة العراقية بين النصوص القانونية والواقع الفعلي ( . 

 المؤتمرات العلمية  •

على المستوى  19المشاركة في المؤتمر الدولي الموسوم )اثر كوفيد  -1
الصحي وانعكاساته على البعد السياسي والقانوني في العالم ( في 

جامعة ذي قار بالتعاون مع الشبكة السويدية العراقية للدراسات  
. بالبحث الموسوم  21/6/2020,جامعة لوند السويدية الدولية بتاريخ 

) تقييد الحقوق الدستورية لمواجهة المخاطر الصحية فيروس كورونا  
 انموذجًا(

 

المشاركة في المؤتمرات العلمية منها المؤتمر العلمي لمناقشة بحوث  -2
 التخرج للمرحلة الرابعة السنوي .

 
 اللجان  

 عضو في العديد من اللجان االمتحانية ولسنوات مختلفة  -1

 عضو في لجان استقبال الطلبة    -2

رئاسة العديد من اللجان منها لجنة مطابقة الجرد السنوي ولثالث  -3
 ولجان تدقيق المستندات. نوات متالحقة و لجان اتالف االختام س

 
 التشكرات  •



السيد الوزير والسيد رئيس الجامعة الحصول على عدد من التشكرات من 
 والسيد عميد الكلية . 

 
 

 


