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الشھادات العلمیة :ثانیا: 

% ومن العشرة األوائل.٧٦بكالوریوس في كلیة الحقوق _ جامعة الموصل بمعدل 

بتقدیر جید جدا……ماجستیر قانون العام 

جامعة الموصل–حالیا : طالب دكتوراه في كلیة الحقوق 

جامعة میسان–كلیة القانون مكان العمل :ثالثا:

-١٠- ٣١) في ١٥٠بموجب االمر الجامعي  رقم ( ت ع / استاذ مساعد: اللقب العلميرابعاً : 
٢٠١٩.

المواد التي قمت بتدریسھا : خامسا

القسم الخاص–قانون العقوبات 

القسم العام –قانون العقوبات 

القضاء االداري

منھج البحث القانوني 



القانون الدولي العام 

القانون الدولي االنساني

االنظمة السیاسیة 

المنظمات الدولیة 

قانون العمل والضمان االجتماعي

كتب الشكر :سادسا: 

كتاب شكر من السفارة العراقیة بلبنان بمناسبة حصولي على المرتبة االولى في السنة -١
التحضیریة لمرحلة الماجستیر في الجامعة االسالمیة بلبنان .

جامعة میسان بمناسبة مشاركتي في المؤتمر /كتاب شكر من السید عمید كلیة القانون -٢
العلمي الدولي االول للعتبة الحسینیة في كربالء تحت عنوان ( الجھاد الكفائي ضمانة 

لوحدة العراق ومستقبلھ ) .
كتاب شكر من السید رئیس جامعة میسان لمشاركة في العدید من الندوات والورش -٣

.٢٠١٧- ١-٢٩) في ٣٦٢رقم ( م ر /جامعة میسانالعلمیة التي تقیمھا كلیة القانون / 
تثمیناَ لمشاركتي في ثالث مؤتمرات علمیة كتاب شكر من السید رئیس جامعة میسان-٤

٢٠١٨- ٦- ١٠) في ١٨٨٢. رقم ( م ر / ٢٠١٨- ٢٠١٧خالل العام الدراسي 
العلمیة في بیان المركز القانونيكتاب شكر من ھیأة الحشد الشعبي ثمیناً للمساھمة -٥

لفصائل الحشد الشعبي في المحافل العلمیة والندوات المعرفیة .
كتاب شكر من السید رئیس جامعة میسان للجھود المبذولة من قبلنا بحصول كلیتنا على -٦

المرتبة الثانیة في التصنیف الوطني لنظام الجودة الخاص بكلیات القانون في العراق رقم 
.٢٠١٧-٧-١٧) في ٢٤٨٢( ( م ر / 

كر من السید رئیس جامعة میسان للجھود المبذولة من قبلنا في لجنة التظلمات كتاب ش-٧
٢٠١٨- ١١- ٢٦) في ٤٠١٧المركزیة رقم ( م ر / 

كتاب شكر من السید رئیس جامعة میسان لمشاركتنا في المؤتمر العلمي الدولي االول -٨
كردستان العراق .رقم ( م أقلیم–لنقابة االكادیمیین العراقیین المنعقد في محافظة دھوك 

.٢٠١٩- ٢-٢٦) في ٥٨٥ر /
كتاب شكر من السید رئیس جامعة میسان لمشاركتنا في الندوة العلمیة الموسومة ب( -٩

جامعة میسان . رقم ( م –واقع المصارف االھلیة في العراق) المنعقدة في كلیة القانون 
٢٠١٩- ٤- ١٦) في ١٤٦٤ر / 

العلمیةالمؤتمرات سابعا: 

مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول للحشد الشعبي برعایة العتبة ال- ١
تحت شعار"  الجھاد ٢٤/١٢/٢٠١٥-٢٣المقدسة للمدة من الحسینیة في كربالء

الكفائي ضمانة لوحدة العراق
ومستقبلھ " ببحث موسوم ( المركز القانوني للحشد الشعبي في القانون



بة الحسینیة المقدسة . كربالء المقدسة .الدولي االنساني ) العت
 .٢٤/١٢/٢٠١٥
عن ٢٨/١١/٢٠١٦المشاركة في المؤتمر العلمي لكیة القانون جامعة بغداد في - ٢

دور القانون الدولي االنساني في تعزیز العدالة الجنائیة ببحث علمي موسوم ب 
"مسؤولیة وسائل األعالم عن التحریض أثناء النزاعات المسلحة". 

١٥/١٠/١٧٢٠ینالمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول عن زیارة االربع- ٣
المنعقد في العتبة الحسینیة المقدسة برعایة مركز كربالء للدراسات والبحوث 

ببحث علمي موسوم ب" -المعاني والدالالت–تحت شعار " زیارة األربعین 
.ثنائیة السالم واالمن في زیارة االربعین"

Rastiالمشاركة في المؤتمر الموسع حول االقلیات العراقیة برعایة منظمة- ٤
التكییف القانوني النتھاكات تنظیم لحقوق االنسان في النجف االشرف ببحث (

.   ٢١/٥/٢٠١٧في للتنوعبمناسبة الیوم العالمي )داعش ضد الشبك في العراق
المشاركة في المؤتمر العلمي الوطني الرابع لكلیة القانون جامعة البصرة - ٥

ار " التحدیات المعاصرة وأثرھا بالتعاون مع كلیة شط العرب الجامعة تحت شع
ببحث موسوم ٢٩/٣/٢٠١٨على الحركة التشریعیة في العراق المنعقد بتاریخ 

ب" دور الرقابة السابقة على اإلنفاق في الحد من الفساد المالي في العراق " .
االكادیمیین العراقیین الموسوم المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول لنقایة- ٦

رؤیة نحو التربیة والتعلیم المعاصر ) المنعقد –ب( العلوم االنسانیة والصرفة 
.ببحث ( سبل مواجھة االرھاب ٢٠١٩-شباط-١٢- ١١في جامعة دھوك في 
الفكري في العراق ) . 

الندوات والورش العلمیةثامنا: 

عات القانونیة التي تنظم عمل مؤسسات ( التشریتحت شعار مشاركة في ورشة عمل ال-١
مجلس االمن الوطني-القطاع االمني ) برعایة مركز النھرین للدراسات االستراتیجیة

بورقة بحثیة موسوم ب( قراءة قانونیة في التشریعات ٢٥/٢/٢٠١٥المنعقدة في ببغداد
)األمنیة في العراق

لرئیسالمساعدینالسیدینحضور ومیسانجامعةرئیسالسیدبرعایةعلمیةندوة-٢
وزارةقانونمشروعوتقویمشرح" بعنوانالجامعةفيالتدریسیینمنونخبةالجامعة
.میسانجامعة/ القانونكلیةفي" والتكنولوجیاوالبحثالعاليالتعلیم

دیوانفي" العراقيالقانونفيالصحفیینحقوق"  بعنوانالمشاركة في ورشة عمل -٣
بورقة بحثیة موسومة ب "حقوق الصحفیین العراقیین في ظل قانون میسانمحافظة

.٢٠١١لسنة) ٢١(حقوق الصحفیین ذي الرقم
االتصاالت الحدیثةتقنیاتالقانونیة الناجمة عن استخدام المشاكلندوة علمیة بعنوان  " -٤

كلیة القانون / جامعة میسان 
مؤسسة الھدى للدراسات برعایةندوة علمیة بعنوان " شرح قانون ھیأة الحشد الشعبي " -٥

االستراتیجیة . میسان 



منظمةمقرفي" الشعبيالحشدھیأةقانونعلىقانونیةمالحظات" بعنوانعلمیةندوة-٦
میسان. بدر

النجومكتابفيقراءة" بعنوانفي میسانللدراساتالھدىمؤسسةفيعلمیةندوة-٧
بورقة نقدیة لھذا "الشوكيخلیلالسیدللباحث" الطاھرةاالئمةخالفةاثباتفيالزاھرة

.الكتاب القیم 
فيالتركيالعسكريالتدخل" في كلیة القانون جامعة میسان بعنوان علمیةندوة-٨

".الدوليالقانونقواعدضوءفيالعراقیةاالراضي
النظریةبینالفكرياالرھاب" القانون جامعة میسان بعنوانندوة علمیة في كلیة -٩

."والتطبیق
صلى هللا محمدبمناسبة والدة الرسول األكرممیسان القانونكلیةفيندوة علمیة-١٠

مقامات(بةعلمیة موسومبمحاضرة" نحیاوالرسولبالقرآن" بعنوانعلیھ وآلھ 
) . في القر آن الكریموآلھعلیھهللاصلىاالعظمالرسول

الزھراءالسیدةمعرفة" بعنوانمیسان جامعة/القانونكلیةفي علمیةندوة-١١
.٢٠١٦في نیسان "وحصانتھابناءاألمةفيوأثرھاالمقدسة

االمامعھدفيقانونیةءةاقر" في كلیة القانون جامعة میسان بعنوانعلمیةندوة–١٢
.١٤/٤/٢٠١٦األشتر رضوان هللا علیھ في لمالكعلیھهللاسالمعلي

الحشد" ندوة علمیة في مؤسسة الھدى للدراسات األستراتیجیة في میسان بعنوان–١٣
.٢٤/٤/٢٠١٦في "ومستقبلھراق العلوحدةضمانةالشعبي

في میسان بعنوان " الشبك مؤسسة الھدى للدراسات األستراتیجیةندوة علمیة في –١٤
الوجود واآلمال " بورقة موسومة ب( الحقوق المدنیة والسیاسیة للشبك –في العراق 

.١٢/٥/٢٠١٦في العراق ) في 
علیھاالزھراءالسیدةاستشھادبمناسبةمیسانجامعة/ القانونكلیةفيعلمیةندوة-١٥

وقیمومتھا السالمعلیھاالزھراءالسیدةأمومةودالالتمعاني(( بعنوانالسالم
٢٠١٧نیسانفي"..)) أبیھاأم" النبويالحدیثفيالتكوینیة

ندوة قانونیة حول مكافحة التدخین في كلیة القانون / جامعة میسان بعنوان " شرح –١٦
.٢٠١٢لسنة) ١٩(رقمالذيالتدخینمكافحةقانون 

كلیتنافيالسالمعلیھاالمقدسةالزھراءالسیدةاستشھادبمناسبةعلمیةمحاضرة-١٧
والجوانب العقائدیة في النبویةوالسنةالكریمالقرانفيعالزھراءمقامات" بعنوان

.٢٠/٢/٢٠١٨في " خطبتھا المباركة
ندوة علمیة في كلیة القانون / جامعة میسان بالتعاون مع منتدى النزاھة الطالبي –١٨

ر التشریعي في قانون دیوان الرقابة المالیة بعنوان " القصو١١/٢/٢٠١٧في 
االتحادي . 

الطالبيالنزاھةمنتدىمعبالتعاونمیسانجامعة/ القانونكلیةفيعلمیةندوة-١٩
العام المالي واإلداري في مكافحة "دور مكتب األدعاءبعنوان١١/٣/٢٠١٧في

الفساد في العراق ".



بورقة" لداعشاالخرالوجھاالداريالفسادالعلمیة بعنوان "الندوةفيمشاركة-٢٠
–" برعایة منطمة بدر العراقفيوالمالياالداريالفساداسباب" بحثیة موسوم ب

.٢٢/٤/٢٠١٨في میسان 
جامعة میسان –كلیة القانون –مشاركة في الندوة العلمیة لقسم القانون الخاص –٢١

بالتعاون مع كلیة االدارة واالقتصاد بعنوان ( واقع المصارف االھلیة في العراق من 
النواحي الشرعیة والقانونیة واالقتصادیة ) بورقة بحثیة عن موقف الفقھ االسالمي 

.٢٠١٩-٤-٢٢عامة والفقھ االمامیة من التعامالت المصرفیة بتاریخ  

الدورات التدریبیةتاسعا:

ة تدریبیة بعنوان " وسائل اللجنة التحقیقیة في بحث أدلة المخالفات الوظیفیة  " في دور-١
بصفة مدرب٢٣/٤/٢٠١٧كلیة القانون جامعة میسان بتاریخ 

التحقیقاتإجراءت الممثل القانوني في ا" تطویر مھاربعنوان دورة تدریبیة -٢
بصفة مدرباالداریة . كلیة القانون /جامعة میسان-٣
دورة تدریبیة بعنوان " إدارة الوقت " في كلیة القانون جامعة میسان بتاریخ -٤

.بصفة مدرب١٠/٤/٢٠١٧
دورة تدریبیة بعنوان " شرح قواعد السلوك الوظیفي " لموظفي االقسام الداخلیة في -٥

بصفة مدرب ٢٩/٣/٢٠١٧جامعة میسان . في 
ي كلیة القانون / جامعة میسان دورة تدریبیة بعنوان ( إخالقیات الوظیفة العامة ) ف-٦

بصفة مدرب٥/٣/٢٠١٧بتاریخ 
) ١٨/٩/٢٠١٧دورة تدریبیة بعنوان ( طرائق التدریس والتأھیل الوظیفي ) بتاریخ -٧

بصفة متدرب
دورة تدریبیة ألساتذة القانون الدولي اإلنساني في النجف األشرف برعایة اللجنة الدولیة -٨

بصفة متدرب٥/١٢/٢٠١٧للصلیب األحمر بتاریخ 
دورة تدریبیة في العتبة الحسینیة المقدسة برعایة مؤسسة الدلیل للدراسات العقلیة بعنوان -٩

بصفة متدرب٢/٢/٢٠١٨( التنمیة العقلیة ) فیي 
دورة تدریبیة لموظفي وأساتذة جامعة میسان بعنوان ( التنظیم القانوني للتظلم -١٠

٤/٤/٢٠١٨في بصفة مدربمن القرار اإلداري ) 
رات العلمیةالمحاضعاشرا :

بالتعاون مع / وأثره في السلم االھليدور االعالم االلكتروني في التحریض -١
الخیریة .مؤسسة عمار

مؤسسة بالتعاون/٢٠١٦لسنة) ٤٠(رقمالذي الشعبيالحشدھیأةقانونشرح -٢
.للدراسات االستراتیجیةالھدى

القواعد المشتركة والحدود الفاصلة بین جرائم السرقة وخیانة األمانة واإلحتیال . -٣
٢٥/٤/٢٠١٨محاضرة فیدیویة في القناة الجامعیة الفضائیة بتاریخ 

: في المجالت المحكمة: البحوث المنشورةالحادي عشر.



.منشور في مجلة الكوفة المركز القانوني للحشد الشعبي في القانون الدولي اإلنساني -١
.٢٠١٦-تموز–٢٩، العدد ، كلیة القانون جامعة الكوفةللعلوم القانونیة

مسؤولیة وسائل االعالم عن التحریض أثناء النزاعات المسلحة . منشور في مجلة العلوم -٢
2017السنة 2070بغداد . العدد القانونیة / كلیة القانون جامعة

القانونیة للشبك في العراق . بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق / جامعة الحمایة -٣
٢٠١٧السنة ٣. العدد ، بغدادالنھرین

دور الرقابة السابقة على اإلنفاق في الحد من الفساد المالي في العراق .منشور في مجلة -٤
٢٩/٣/٢٠١٨في العدد جامعة البصرةكلیة شط العرب

جامعة –مبدأ اإلثراء بال سبب في القانون الدولي العام . منشور في مجلة كلیة التربیة -٥
.٢٠١٩-٢٩العدد –میسان

منشور ٢٠١٥لسنة) ٣٦(رقمالذي العراقيالسیاسیةاالحزابقانونقراءة قانونیة في -٦
.٢٠١٨-٣٥العدد -_ كلیة القانون جامعة الكوفةفي مجلة الكوفة للعلوم القانونیة

ثنائیة السالم واألمن في زیارة األربعین .منشور في الموسوعة العلمیة عن زیارة -٧
.، العتبة الحسینیة المقدسةاألربعین، مركز كربالء للدراسات والبحوث

في مجلة منشورأثر المدلول األخالقي والنفعي في تجریم األفعال الماسة بالعرض . -٨
.٢٠١٨-٧١العدد -المقارن بغدادجمعیة القانون القانون المقارن

منشور في مجلة قضایا سیاسیة ، كلیة العلوم –سبل مواجھة اإلرھاب الفكري في العراق -٩
.٢٠١٩-٥٨السیاسیة ، جامعة النھرین ، العدد 

الكتب المؤلفة : الثانیة عشر

مركز –ثنائیة السالم واألمن في زیارة األربعین . دراسات وبحوث في زیارة االربعین - ١
رقم االیداع في دار الكتب والوثائق العتبة الحسینیة المقدسة .–كربالء للدراسات 

.٢٠١٨لسنة ١٦٩١–العراقیة 

قانونیةلجان تقویم بحوث الثالثة عشر:

البحوث المقدمة في المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة عضو في اللجنة القانونیة لتقویم -١
.٢٠١٦المنعقد في تشرین الثاني –الھدى للدراسات في میسان

عضو في اللجنة القانونیة لتقویم البحوث المقدمة في المؤتمر العلمي األول لكلیة القانون -٢
.٢٠١٩-جامعة میسان المنعقد في نیسان –

–كلیة القانون –مجلة میسان للعلوم القانونیة المقارنة عضو في لجنة تقویم البحوث في-٣
جامعة میسان .

العلمیة: لجان عشرالرابعة



عضو في لجنة السمنار لتقویم مشاریع رسائل الماجستیر لطلبة الدراسات العلیا في كلیة -١
.٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسي القانون / جامعة میسان

مشاریع رسائل الماجستیر لطلبة الدراسات العلیا في كلیة عضو في لجنة السمنار لتقویم -٢
.٢٠١٨/٢٠١٩للعام الدراسي القانون / جامعة میسان

- ٢٠١٩جامعة میسان لسنة –كلیة القانون –عضو في اللجنة العلمیة لقسم القانون العام -٣
٢٠٢٠.

جامعة میسان الموسوم ب( دور –عضو في اللجنة العلمیة لمؤتمر كلیة القانون -٤
.٢٠١٩التشریعات في تعزیز ثقة المواطن بالدولة " المنعقد في نیسان 

عضو في اللجنة العلمیة لمؤتمر العلمي المنعقد في میسان برعایة مؤسسة الھدى -٥
التحوالت واالفاق ) المنعقد -٢٠٠٣للدراسات الستراتیجیة الموسوم ب ( العراق ما بعد 

.٢٠١٨في تشرین االول 
–كلیة القانون –في قسم القانون العام –عضو في لجنة السالمة الفكریة للدراسات العلیا -٦

٢٠١٨- ٣- ٦) في ١٠١٦بموجب االمر االداري رقم ( أ.د –جامعة میسان 

: الوظائف االداریة عشرالخامسة

لجنة التظلمات المركزیة المختصة في النظر في العقوبات االنضباطیة المفروضة رئیس -١
) ٢٩٨٠بموجب االمر الجامعي ، ذي العدد |( أ ق/ –على موظفي جامعة میسان 

.٢٠١٧- ٤-٦المشكلة في 
.جامعة میسان–مقرر قسم القانون العام في كلیة القانون -٢

المھام األخرىالسادسة عشر :

نقابة االكادیمیین العراقیین .عضو في - ١
.االستراتیجیةعضو في الھیأة العلمیة لمؤسسة الھدى للدراسات - ٢


