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السهاد التي درسيا:

القانهن االداري

( -بالمغتين االنكميزية و العربية)

القانهن الدستهري

( -بالمغتين االنكميزية والعربية)

مدخل لدراسة القانهن – (بالمغتين االنكميزية والعربية)
القزاء االداري  -قانهن العسل  -قانهن الزسان االجتساعي
قانهن السيراث  -العقهد (بالمغة االنكميزية)  -تاريخ القانهن
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مذترك

البحهث السشذهرة والسقبهلة لمشذر :التشعيم القانهني لمحسالت االنتخابية -مجمة جامعة الكهفة -مشذهر-

الرقابة االدارية الدابقة عمى وسائل االعالم التقميدية-مجمة اوروك –جامعة السثشى -مشذهر -مذترك
مبدأ الفرل بين الدمطات في الدساتير العراقية -مجمة السحقق الحمي -مشذهر -مذترك
الجزاءات السفروضة عمى وسائل االعالم -مجمة الكمية االسالمية الجامعة -قبهل نذر -مذترك
التشعيم الدستهري لمغات السحمية في العراق -مجمة اوروك -جامعة السثشى -مشذهر -مشفرد
جريسة تسهيل االرىاب باالمهال السغدهلة في القانهن العراقي -مجمة اوروك -جامعة السثشى -مشذهر -مشفرد

التالزم بين سمطة رئيس الجسيهرية ومدؤوليتو – مجمة الكمية االسالمية الجامعة -قبهل نذر -مشفرد
Regulating the end of service gratuity in the unified pension law (an analytical study)- scopes
- PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology-مذترك-مشذهر

 The legal organization for employees of special grades in the Iraqi legislation" )- scopesPalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptologyمذترك-مشذهر-

 The disciplinary responsibility of the employee about disclosing job secrets in Iraqi lawمذترك-مشذهر
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السؤتسرات العمسية:

انخفاض قيسة الديشار العراقي واثره عمى الهضع السالي لمسهظف العام –دراسة

تحميمية -السؤتسر الدولي لجامعة السهصل وجامعة الكهفة في  – 2021قبهل نذر -مذترك
التشعيم القانهني لمدجالت االنتخابية – مؤتسر جامعة السدتقبل -مذترك -مشذهر
دور االدارة في الرقابة عمى السطبهعات والسرشفات والعروض السشعسة لديرة االمام الحدن (عميو الدالم) (دراسة تحميمية)-

قبهل نذر

السؤتسر الدولي االول(آلية تسهيل مذاريع البحهث) -مذاركة
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الشدوات العمسية :ندوة عمسية (كردستان وانعكاساتو عمى مدتقبل العراق والسشطقة)

ندوة عمسية ( الرقابة عمى وسائل التهاصل االجتساعي)
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ورش العسل بحثية:

ورشة عسل (عقهد شراكة الكيرباء)

ورشة عسل (الجزاءات السفروضة عمى وسائل االعالم في القانهن العراقي)
ورشة عسل (اثر انخفاض قيسة الديشار عمى الهضع السالي لمسهظف العام)
ورشة عسل (التشعيم القانهني لمغات السحمية في القانهن العراقي)
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دراسة عمسية تعالج مذكمة في السجتسع العراقي :السدؤولية القانهنية السترتبة عمى قيادة دراجة نارية بدون

اجازة سياقة
اشكاليات فرض الجزاءات االدارية الستحرال الزرائب من العقارات السثقمة بالديهن

