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الدرجة العلمية :
الهاتف النقال :
البريد إاللكتروني :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

تاريخ التخرج

بكالوريوس

النهرين

الحقوق

2005

الماجستير

النهرين

الحقوق

2008

ت

اللقب العلمي

الجهة

الفترة من  -الى

1

جامعة بغداد /قسم الشؤون القانونية منذ 2012/10/1

مدرس مساعد

ثانيا ً  :الترقيات العلمية .

ثالثا ً  :المهام اإلدارية في الكلية .
مكان العمل

ت المنصب اإلداري

الفترة من  -إلى

1

مسؤول وحدة العقود والكفاالت

رئاسة جامعة بغداد

2013/1/31
منذ
لغاية 2013/2/26

2

مسؤول شعبة الحقوق والدعاوى رئاسة جامعة بغداد

2013/2/26
منذ
لغاية 2013/11/19

3

مكلف بتسيير عمل الوحدة
القانونية في كلية اإلعالم

كلية اإلعالم  /جامعة بغداد

لعام 2014

4

مسؤول الوحدة القانونية

كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

2017/5/26
منذ
لغاية االن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

القانون /كلية السالم

القانون اإلداري //المرحلة الثانية

2015/2014

2

الفكر السياسي
الجامعة
القانون /الجامعة العراقية

البحوث السياسية  //المرحلة الرابعة

2018/2017

قانون العقوبات القسم الخاص  //المرحلة
الثالثة

2012/2011

3

الحادية عشر :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
السنة

ت

أسم البحث

محل النشر

1

الية اختيار رئيس الجمهورية واختصاصاته

مجلة القانون المقارن ،بحث
مقبول للنشر.

حزيران
2017

الدستورية بموجب دستور جمهورية العراق
لسنة 2005
مسؤولية رئيس الجمهورية في العراق عن

2

الحنث باليمين الدستورية بموجب دستور

مجلة الدراسات االسالمية،
الجامعة االسالمية العالمية -
ماليزيا ،العدد.1 /

اذار
2017

 2005على ضوء الشريعة االسالمية

الثالثة عشر :المشاركة في دورات التعليم المستمر .
ت

عنوان الدورة

1

مكان انعقادها

تاريخ انعقادها

التقدير
دورة التاهيل التربوي
للتدريسيين

قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد

2013

2

دورة اللغة العربية
للتدريسيين

قاعة مركز التطوير والتعليم
المستمر /جامعة بغداد

2013

3

دورة عن حقوق الملكية
الفكرية

كلية القانون /جامعة بغداد

2012

الرابعة عشر  :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.

ت
1
2
3

كتاب الشكر أو الجائزة أو
شهادة تقديرية
شكر وتقدير
شكر وتقديرالتقدير
شكر وتقدير

الجهة المانحة
جامعة بغداد /رئيس جامعة بغداد
وزارة العدل /السيد وزير العدل
السيد زير التعليم العالي والبحث
العلمي

السنة
2013
2013
2012

