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التحصیل الدراسي:

٢٠١٦مالیزیا/(UUM)كلیة القانون جامعة اوتارا المالیزیةدكتوراه قانون دولي 1-

عن االطروحة الموسومة :

“INTERNATIONAL TERRORISM AND ITS IMPACT ON CIVIL FREEDOMS
IN IRAQ AFTER 2003: A CRITICAL ANALYSIS OF THE RIGHT TO LIFE AND
PERSONAL SECURITY”

لبنان./كلیة القانون جامعة بیروت العربیة٢٠١١ماجستیر قانون دولي2-

رسالة الموسومة (الحقوق المكتسبة للعراق في نھري دجلة والفرات في ضوء القانون الدولي العام)العن 

.العراق/كلیة القانون جامعة البصرة٢٠٠٣بكلوریوس قانون 3-

:العلمیة واالداریةالخبرات

.٢٠٠٥الى ٢٠٠٣منذ عام في محكمة استئناف بغداد محامي .١
.٢٠١٠الى ٢٠٠٥منذ العراق/مشاور قانوني في كلیة التربیة الریاضیة جامعة میسان.٢
، ٢٠١٣-١-٢٧ى  ال٢٠١١-١١-٢٤منذ العراق/رئیس قسم القانون العام في كلیة القانون جامعة میسان.٣

، محاضر في كلیة التربیة االنوحتى ٢٠١١معة میسان منذ عام القانون جاتدریسي في كلیة 
كلیة االمام جعفر الصادق محاضر في،٢٠١٢وسنة ٢٠٠٨جامعة میسان/ العراق لسنة /الریاضیة

العراق لسنة /كلیة االمام الكاظم قسم القانونمحاضر في،٢٠١٢و ٢٠١١العراق لسنة /قسم القانون
و ٢٠١٢العراق لسنة /المعھد الفني التقني قسم المحاسبة في میسانفي محاضر، ٢٠١٣و ٢٠١٢
سنوات.١٥خبرة تدریسیة تزید عن .٢٠١٣

العراق.-جامعة میسان-مدیر قسم الشؤون القانونیة سابقا.٤
وحتى ٢٠١٦-١١-١٣العراق منذ -جامعة میسان–في كلیة القانون سابقاالخاصرئیس قسم القانون .٥

٢٠١٧-١١-١٥.
وحتى االن.٢٠١٧-١١-١٥العراق منذ -جامعة میسان–رئیس قسم القانون العام حالیا في كلیة القانون .٦
وحتى ٢٠١٩منذ مدیر تحریر مجلة میسان للدراسات القانونیة المقارنة في كلیة القانون جامعة میسان.٧

.االن
الجامعات العراقي في رسائل الماجستیر في القانون العام فيواطاریح الدكتوراهومناقش علىمشرف .٨

.كلیات القانون
العراق للمقررات في القانون الدولي -جامعة میسان-تدریسي على طلبة الدراسات العلیا في كلیة القانون.٩

العام والقانون الجنائي ومادة اللغة االنكلیزیة.
قسم القانون العام في كلیة القانون جامعة میسان عدد على طلبة الماجستیر في حالیامشرف.١٠

٥.
لخدمة الخارجیة في حوث افي الجامعات العراقیة ومعھد بالعلمیةةمناقش في لجان المناقش.١١

في واطاریح الدكتوراه ، ومقوم علمي للعدید من البحوث العلمیة ورسائل الماجستیروزارة الخارجیة
.االكادیمیةوالمجالت العلمیةالجامعات العراقیة

بحوث ومناقشة االشراف على بحوث التخرج لطلبة المراحل االولیة وعضو لجان تقییم .١٢
التخرج.
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القانونیة على الطلبة في القوانین الجنائیة والدستوریة والقانون بالموضوعاتالقاء محاضرات .١٣
الدولي وحقوق االنسان والحریات والمدخل الى دراسة القانون وباللغتین العربیة واالنكلیزیة.

٢٠١٤جامعة اوتارا المالیزیة للدراسات االولیة سنة -محاضر خارجي في كلیة القانون.١٤
.٢٠١٥و

في حقوق االنسان والطفل والمراة ومناھضة ةمعنیوالالمدنيالمجتمعمنظماتفي عضو .١٥
.العنف

بالتعاون مع المنظمة االمریكیة للمساعدة والتنمیة في متناول الجمیعمشارك في برنامج العدالة .١٦
.(العیادة القانونیة)ي العراقبالتعاون مع كلیات القانون ف

مع فریق ٢٠١٢العراق/في اربیلفي مسابقة جیسوب للمحكمة الدولیة االفتراضیةشاركم.١٧
الذي اقامتھ برنامج العدالة في متناول الجمیع التابع جامعة میسانة باسم كلیة القانون المحامین من الطلب

.للسفارة االمریكیة في العراق
.العراق/داریة في كلیة القانونالرئیس وعضو العدید من اللجان العلمیة وا.١٨
نیة تھم المجتمع في كلیة القانونعلمیة وورش عمل في مواضیع قانوةندو٢٥المشاركة في .١٩

وبالتعاون مع الدوائر الحكومیة االخرى.
نات المركزیة في رئاسة جامعة میسان.یلجنة التعیفي عضو .٢٠
لندوات والدورات التي تھم القانون والمجتمع وتوجد المشاركة في العدید من ورش العمل وا.٢١

شھادات مشاركة بذلك.
جامعة اوتارا المالیزیة ورش عمل تخص دور القیادات في المجتمع في ٥المشاركة في .٢٢

٢٠١٤.
.٢٠١٥-٢٠١٣ندوات في مجال القانون في جامعة اوتارا المالیزیة ١٠المشاركة في.٢٣
المشاركة في العدید من اللجان التحقیقة والتدقیقة في جامعة میسان كرئیس لجنة او احد .٢٤

االعضاء.
جامعة میسان.رئیس ب شكر وتقدیر من كلیة القانون وكتا٤٠اكثر من حاصل على .٢٥
والبحث العلمي لحصولي على الترتیب حاصل على كتاب شكر وتقدیر من وزیر التعلیم العالي .٢٦

الثاني على مستوى الجامعة في دراسة الماجستیر.
من قبل وزیر التعلیم العالي االستاذ التمیز للتدریسیین ع حاصل على شھادة تقدیریة ودر.٢٧

باحث الناشر بحوث علمیة عالمیة في لل٢٠١٦م العلم العراقي الدكتور عبد الرزاق العیسى بمناسبة یو
.(IF)مجالت عالمیة 

مشارك في ندوة "میناء مبارك ابعاده المستقبلیة والقانونیة" والتي نظمتھا كلیة القانون جامعة .٢٨
میسان بالتعاون مع كلیة القانون جامعھ بابل في العراق.

العلمیة التي اقامتھا كلیة القانون بالتعاون مع شعبة مكافحة رئیس الجلسة ومشارك في الندوة .٢٩
حول المواجھة القانونیة لظاھرة المخدرات.٢٠١٨المخدرات في میسان عام 

رئیس جلسة الندوة العلمیة التي اقامتھا كلیة القانون بالتعاون مع رئاسة محكمة استئناف میسان .٣٠
بیعا وتسوال.-رحول ظاھرة االتجار بالبش٢٠١٩االتحادیة عام 

رئیس جلسة الندوة العلمیة التي اقامتھا كلیة القانون جامعة میسان بالتعاون مع مكتب مجلس .٣١
.٢٠١٩النواب عن مشروع قانون المحافظات غیر المنتظمة باقلیم 

عضو لجنة علمیة في المؤتمر االول الذي اقامتة مؤسسة الھدى للدراسات االستراتیجیة في .٣٢
.٢٠١٨میسان 

.٢٠١٩لجنة علمیة في المؤتمر االول الذي اقامتھ كلیة القانون جامعة میسان عضو.٣٣
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المشاركة في الدورة التدریبیة التي اقامتھا وزارة التعلیم العالي حول كیفیة استخدام منصة .٣٤
Edmodo ٢٠٢٠إلي امتحانات طلبة الدراسات العلیا.

في Moodleكیفیة استخدام منصة المشاركة في دورة مركز الحاسبة في رئاسة الجامعة عن .٣٥
.٢٠٢٠التعلیم االلكتروني 

رئیس الندوة الدولیة التي اقامتھا كلیة القانون جامعة میسان بالتعاون مع كلیة الحقوق في .٣٦
.٢٠٢٠-٥-١٤جامعة اوتارا المالیزیة عن "جائحة كورونا وانعكاساتھا على المجتمع" بتاریخ 

محاضر في الدورة التدریبیة عن كیفیة كتابة البحوث في المجالت العالمیة التي اقامتھا شعبة .٣٧
.٢٠٢٠-٦-١٠التعلیم المستمر في كلیة القانون جامعة میسان 

بنظامیھا الوورد اجید اللغتین العربیة واالنكلیزیة بطالقة واجید العمل على الحاسبة االلكترونیة.٣٨
.واالكسل

االنكلیزیة:وتین العربیةباللغة المنشورة والمشاركات في المؤتمرات الدولیةمیالبحوث العل

البحث كان في عنوان"تاثیر ٣٠/١١/٢٠١٤-٢٩في مالیزیا بتاریخ انعقدمؤتمر التحكیم الدولي الذي -١
االرھاب الدولي على الحریات المدنیة في العراق".

عنوان البحث "تاثیر االرھاب ٢٧/٨/٢٠١٥-٢٦في اندنوسیا بتاریخ ةمؤتمر القضایا القانونیة الدولی-٢
"٢٠٠٣لشخصي للعراقیین بعد عام الدولي على الحق في االمن ا

، ٢٠١٧-٢٤/٠٩-٢٣المالیزیة بتاریخ جامعة اوتارا -كلیة القانون-القانون في مالیزیاالدوليمؤتمرال-٣
عنوان البحث " دور التشریعات الدولیة في حمایة حقوق االقلیات".

-١١تاریخ الجامعة االسالمیة المالیزیة ب-كلیة القانون-المؤتمر الدولي للقانون والمجتمع في مالیزیا-٤
دراسة في ضوء –"دور وسائل التكنولوجیا في انتشار ظاھرة المخدرات عنوان البحث١٣/٠٤/٢٠١٨

القانون الدولي".
Journal ofعنوان البحث "السعي وراء وضع تعریف لالرھاب الدولي: توافق االراء الناشئة"-٥

International   Studies Vol. 10, (2014): اسم المجلة.77-93
The Law"٢٠٠٣عنوان البحث: "تاثیر االرھاب الدولي على الحق في الحیاة في العراق بعد عام -٦

Review Journal Vol. اسم المجلة.70-80:(2015) .1
–١٨٨لیة قوات التحالف الدولي عن االضرار البیئیة: التجربة العراقیة نموذجا" وعنوان البحث "مسؤ-٧

٢٠١٥(:١٩٧(Journal of Basic and Applied Research International  Vol. 11,
Issue اسم المجلة.3

عنوان البحث: "ضعف قانون مكافحة االرھاب العراقي وتاثریاتھ على االفراد: التجربة -٨
.Journal of Basic and Applied Research International, Volالعراقیة" 15, Issue 3,

(2016): .اسم المجلة162-167
"، ٢٠٠٣الدولي على الحق في االمن الشخصي للعراقیین بعد عامعنوان البحث: "تاثیر االرھاب -٩

UUM Journal of Legal Studies (JLS) Vol.7, Issue.1, 2016: 12-23.
تحت ٢٠١٦جامعة الكوفة –بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة في كلیة القانون -١٠

عنوان"التكییف القانون لالھوار العراقیة بعد االعتراف بھا في الئحة التراث العالمي".
المشاركة في بحث بعنوان ( االسباب -٢٠١٧مارس –العراق –مؤتمر جامعة اھل البیت -١١

.فحة الفساد االداري)والمعالجات لمكا
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-١٧-١٦مؤتمر دولي التحاد المؤرخین العرب بالتعاون مع مجلس النواب العراقي في بغداد -١٢
ومشاركتنا في بحث علمي حول دور الرقابة الدستوریة على القوانین العراقیة.٢٠١٧-٥

حول ٢٠١٧العراق –بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة في جامعة كركوك -١٣
."دراسة مقارنة-االسس القانونیة للرقابة على دستوریة القوانین"

حول -٢٠١٦في تشرین االول -بحث منشور في المؤتمر العلمي لكلیة القانون جامعة بغداد-١٤
."الصراعات المسلحة وتاثیرھا على حقوق االنسان"

حول "الفساد االداري ٢٠١٧لعراق ا-بحث منشور في مجلة الدراسات القانونیة جامعة القادسیة-١٥
."في العراقوالیة مكافحتھ

بیروت "فكرة االرھاب العالمي وتاثیره على الحریات -كتاب قید النشر في دار الحلبي الحقوقیة -١٦
.المدنیة"

"العقوبة في ٢٠١١جامعة میسان -بحث منشور في مجلة العلوم االنسانیة كلیة التربیة االساسیة-١٧
الدولي".القانون 

تحت ٢٠١٧كلیة القانون جامعة ذي قار –بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة -١٨
".ةمن قبل قوات التحالف الدولی٢٠٠٣عنوان "التلوث البیئي في العراق نتیجة حرب 

حول "موقف القانون ٢٠١٧-جامعة كربالء-مقالة نشرت في مركز الدراسات االستراتیجیة-١٩
استفتاء اقلیم كردستان العراق".الدولي من 

الذي اقامتھ كلیة القانون جامعة البصرة  بالتعاون مع السادسحث منشور في المؤتمر العلمي ب-٢٠
وبحثنا كان تحت عنوان " االجراءات الجنائیة ٢٠١٨-٣-٢٩كلیة القانون جامعة شط العرب في 

".٢٠٠٣والدولیة لمكافحة جرائم الفساد االداري في العراق لعام 
٢٥/٤/٢٠١٨-٢٤بتاریخ الكوفةي الرابع في كلیة القانون جامعةملالعمؤتمربحث منشور في ال-٢١

وعنوان البحث " دور التشریعات الوطنیة والدولیة في مكافحة المخدرات".
٥/٥/٢٠١٨اھل البیتالعلمي الرابع عشر في كلیة القانون جامعةمؤتمرالبحث منشور في -٢٢

وعنوان البحث "حمایة المصنفات الرقمیة في ظل اتفاقیة تریبس".
عنوان ٢٠١٨جامعة میسان –بحث مشنور في مجلة العلوم االنسانیة في كلیة التربیة االساسیة -٢٣

.البحث (دور التشریعات الوطنیة في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة عبر االقلیم البحري)
بحث منشور في المؤتمر العلمي السابع والذي اقامتھ كلیة القانون جامعة البصرة بالتعاون مع -٢٤

دجلة -وبحثنا تحت عنوان "التنظیم القانوني لالنھار الدولیة٢٠١٩-٣-٢٠العرب الجامعة في كلیة شط
والفرات انموذجا".

-٤-٢٥بحث مشنور في المؤتمر العلمي االول والذي اقامتھ كلیة القانون جامعة میسان في -٢٥
بر االقلیم دور االنتربول الدولي في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة عوبحثنا تحت عنوان "٢٠١٩

البحري".
في كلیة القانون ٢٠٢٠لسنة ١بحث منشور في مجلة میسان للدراسات القانونیة المقارنة العدد -٢٦

دراسة –المسؤولیة الجنائیة لالعتداء على المصنفات المكتوبة جامعة میسان وبحثنا كان تحت عنوان "
مقارنة".


