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 كلية شط العرب /البصرة/حصل على البكالوريوس في القانون عام 1996أ.

 من جامعة بونا  قانون اداري ،وماجستير حقوق انسان ب.ماجستير

 جامعة النيلين /السودان/ج.دكتوراه في القانون العام 

 الخبرة . 6

 1977أ.عضو نقابة المحامين منذ عام 

 ب.عضو اتحاد المحامين العرب 

 ج.عضو اتحاد الحقوقيين 

 د. استاذ جامعي  

 .الرسائل و البحوث  7

دارة البريطانية _ رسالة ماجستير _ باللغة المفوض البرلماني في االا. 

 االنكليزية  

ب.االستجواب البرلماني كوسيلة رقابية على اعمال الحكومة في السودان 

 والعراق ._ رسالة دكتوراه_

 . الدرجة العلمية  7

(المؤرخة في  6قرار لجنة العلوم االجتماعية بجلسته المرقمة )   أ.بموجب

ذي العدد ص ب 7448تقييم شهادة الماجستير النهائي المرقم   26/6/2012

 9/2012/  24في 23/213336

تم منحي شهادة الدكتوراه من جامعة النيلين    2017/اوكتوبر /31ب. بتاريخ 

بموجب قرار هادة الدكتوراه تم تقييم ش   13/12/2018في السودان ، بتاريخ 

لجنة العلوم االجتماعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقمة  

ذي العدد ص  35798المرقم بموجب قرار التقييم  29/11/2018(في 22)

 . 11/12/2018في  23/5/33366ب م/

الموافقة على  ،تمتفي اجتماع مجلس كلية اليرموك  13/9/2019ج.بتاريخ 

تعديل الشهادة العلمية ومنح لقب مدرس بعد الحصول على شهادة الدكتوراه  

 من جامعة النيلين في السودان
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 2012أ.تدريسي في كلية اليرموك منذ عام 

 2019ب.محاضر في كلية التراث حتى عام 

 ج. البحوث والدراسات 

. بحث منشور  ي مكتب رئيس مجلس النواب فالتعطيل المقصود لالستجواب االول :

 في مجلة الدراسات العليا في جامعة النيلين في السودان .

، تمت المشاركة به في  قانون جيستا رؤية قانونية من منظور القانون الدولي  الثاني :

يناير  (16_14مؤتمر كلية الدراسات العليا في جامعة النيلين  المنعقد للفترة من) 

2017 

في العراق ) دراسة مقارنة (مجلة بادىء المنافسة في العقد االداري مالثالث:

 1/5/2017( في 30العليا في جامعة النيلين العدد )الدراسات 

على االستجواب البرلماني ،عقود االستثمارات النفطية   التاثيرات الالقانونيةالرابع :

 م انموذجا .  2013في العراق لعام

رؤية دستورية ادارية الجراءات حبس المدين ،تمت المشاركة به في مؤتمر  خامسا.

 6/3/2019في 847بموجب كتابها كلية مدينة العلم 

ء المعطيات الحالية  بحث بعنوان )الحماية القانونية للعقد الحكومي  في ضو سادسا .

 21/4/2018(في 43العدد )التراث كلية  ،مجلة 

مشاركة ببحث في مؤتمر كلية القانون الحديث في جامعة بونا  بعنوان سابعا:

(Emerging Trends of Human Right Violation: Contemprary 

socio_Legal Issues on22_23 February.2020    

نشرت في  The Conceptof "Right" And its  Three Generation ثامنا :

في شباط   .published in 19(1) (a) Volume V Issue II   ة كلية القانون الحديث  في بونامجل

 .2020من عام 

بتاريخ مجلة التراث / دور االدارة في مواجهة العنف االسري في العراق تاسعا .

27/3/2021 

بالد  القي في ندوة في كلية /تاسعا : الراتب التقاعدي ،ماهيته ،طبيعته القانونية 

  2021الرافدين  / 



 .المشاركات .8

 30/3/2019الموسومة ،الجريمة االليكترونية في شارك في المحاضرة العلمية أ.

 3/2019/ 6في 847شارك في مؤتمر كلية مدينة العلم بموجب كتابها  ب.

شارك ببحث في مؤتمر كلية القانون الحديث في جامعة بونا  بعنوان   ج.

(Emerging Trends of Human Right Violation: Contemprary 

socio_Legal Issues on22_23 February.2020 

في مؤتمرها العلمي االليكتروني الدولي )واقع   فلسطين  _  د.شارك جامعة االسراء

ني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية "في ضوء  التعليم االليكترو ومستقبل 

 2020من اغسطس لعام 19_18انتشار جائحة كورونا "  

الجامعة  ها.مشاركة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية بالد الرافدين 

بالبحث الموسوم المسؤولية القانونية عن رفع مستوى التعليم   1/2020/ك22بتاريخ

 )دراسة مقارنة (لى القاعة االمتحانية في العراق ع
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في شهادة تقديرية من كلية التراث في مؤتمرهم العلمي السنوي الحادي عشر  

 2018/نيسان /30

 .التشكرات9

 20/5/2015في  532بموجب الكتاب   أ.شكر وتقدير من عميد كلية اليرموك

 29/2/2016في  309بموجب الكتاب اليموك    كلية  . شكر من عميد ب

)الالمركزية  شكر من كلية اليرموك اللقاء محاضرة في الندوة العلمية والموسومة ج 

 2018لسنة  21االدارية في ظل قانون المحافظات رقم 

مركز دراسات المرأة للمشاركة ببحث في مؤتمرها  /.شكر من جامعة بغداد د 

(في  60( بموجب الكتاب ) ،عنوانه )تجليات الحاضر وتطلعات المستقبل  

5/3/2019 

 



د.شكر من محافظ ديالى للمشاركة في الدورة التطويرية للكوادر القانونية للمنتسبين  

 في ديوان المحافظة .

للمشاركات في   11/5/2017بتأريخ   ه. شكر من رئيس اتحاد الحقوقيين فرع ديالى

 االتحاد في محافظة ديالى النشاطات التي يقيمها 

/نيسان  30_29للمشاركة في المؤتمر للفترة  .شكر من عميد كلية التراث الجامعةو 

/2019 

للمشاركة في المحاضرة العلمية حول  الجامعة .شكر من كلية بالد الرافدين ز

 30/3/2019االليكترونية في الجريمة 

الدولي في المؤتمر العلمي الثالث .شكر وتقدير من كلية بالد الرافدين للمشاركة ح

 2020اذار  25_24للفترة 

في  7/15/699ط. شكر وتقدير من جامعة تكريت كلية الحقوق شعبة المكتبة العدد

9/2/2021 
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لتقييم البحث الموسوم )تنازع   22/10/2019في  30أ.كتاب بالد الرافدين الجامعة  

 مقارنة" القوانين في الزواج المختلط"دراسة 

لتقييم البحث الموسوم "تسوية   4/11/2019في  66ب.كتاب بالد الرافدين  الجامعة 

 " المنازعات الناشئة عن عقود ايجار االقمار الصناعية 

  2020/ 21/11في  248الجامعة _المجلة العلمية _ العدد ج.كتاب كلية التراث 

مسئولي الشركة المساهمة عن التصرفات  حول تقييم بحث علمي موسوم "مسئوولية 

 س "دراسة قانونية مقارنة " الصادرة عنهم في مرحلة التأسي 


