
 سيرة ذاتية

 أوال : المعلومات الشخصية 

 : مجيد مجهول درويش حسين الزريجاوياالسم

 1/1/1977: التولد

 : المثنى/ الرميثةالسكن

 الحالة االجتماعية : متزوج ولدي خمسة اطفال

 المؤهالت العلمية:  ثانيا

جام للللة  ا للللل عللللا  -حاصللللل عهللللى دللللهادف الللللدنتوراا  للللل الاللللانون ال للللا  مللللن نهيللللة الاللللانون 

علللللن اطروحتلللللل الموسلللللومة التنظلللللي  الالللللانونل لوظيفلللللة مجهللللل  دلللللور  الدوللللللة  2014

 دراسة ماارنة. –ال راقل  ل اال تاء 

وننللللا مللللن الطه للللة  جام للللة   للللداد عللللا  -نهيللللة الاللللانون   لللللال نللللالوريو  انمهللللا دراسللللة 

 .2000عهى النهية عا االوائل 

 2004جام لللة  ا لللل علللا  -نهيلللة الالللانون   للللالماجسلللتير  لللل الالللانون ال لللا   انمهلللا دراسلللة

سللللير المر للللن دوا  وعنللللوان الرسللللالة بللللماناا م للللد  وتخصصللللل الللللدقين الاللللانون االداري 

 .ال ا 

) السلللللانون حاصللللل  قللللللذ لسلللللي اسلللللتاذ مسلللللاقد  للللل  السلللللانون العلللللام 

 من جامعة المثنذ  االداري(

 والنشاطات العلميةالسيرة الوظيفية :  ثالثا

 .28/5/2005ل اية  8/1/2002لدي خدمة  ل المحاماف لهفترف من  .1

                                                                                                                                                                                                     للللللللللدي خدملللللللللة  لللللللللل المفوبلللللللللية ال هيلللللللللا المسلللللللللتاهة ل نتخا لللللللللاا  منصللللللللل  .2

  6/6/2016ول اية  29/5/2005م اون مدير عا  منت  انتخا اا المثنى لهفترف من 

نهفلللا  ال ديلللد ملللن المهلللا   اللللى جانللل  مهلللامل نم لللاون ملللدير علللا  منتللل  انتخا لللاا المثنلللى  .3

ورئاسلللة ال ديلللد ملللن الهجلللان المهملللة  ف دلللل  ة النيانللللاا السياسلللليةملللن ا رزاللللا ادار
 نالهجان التحاياية ولجان الت ييناا ولجان ال د والفرز 

انتخا لللاا ال لللراقيين  لللل الخلللارج  صلللفة م لللاون ملللدير منتللل  انتخا لللاا   لللردارفتللل  تنهيفلللل   .4

 .2010يران خ ل االنتخا اا ال رلمانية ل ا  الخارج  ل ا



تلللل  ناللللل خللللدماتل مللللن ملللل م المفوبللللية ال هيللللا المسللللتاهة ل نتخا للللاا الللللى ملللل م جام للللة  .5

 .7/6/2016 ال مل  ل الجام ة  تاريخ  الاانون و ادرا المثنى / نهية

اعت للللارا  مللللن جام للللة المثنللللى  – للللل نهيللللة الاللللانون الاللللانون  نهفللللا  منصلللل  رئللللي  قسلللل  .6

 .١/٧/٢٠١٩ل اية   13/12/2016

  ٢/٧/٢٠١٩لهفتللللرف مللللن عميللللد نهيللللة الاللللانون ن جام للللة المثنللللى نهفللللا  منصلللل  م للللاون  .7

 حيث ت  إعفائل من المنص   ناء عهى طه ل.  ٦/١٠/٢٠٢٠ل اية 

  بلللوية لجنلللة االستدلللاراا الاانونيلللة  لللل جام لللة المثنلللى المنهفلللة    لللداء اللللر ي  تللل  تنهيفلللل .8

 الجام ة . الاانونل  ل المسائل الاانونية لهسيد رئي  

 تدري  مادتل الاباء االداري والاانون االداري. .9

 من الدوراا االدارية داخل وخارج ال راق دارنا  ل ال ديد  .10

    وراا الاانونية الماامة لتطوير المهاراا الاانونية لموظفل دوائر  دارنا  صفة محابر  ل ال ديد من الد .11

 الدولة  ل المحا ظة . 

النهية  نهفا  رئاسة وعبوية    ١٢ ال همية  ل  الهجان  الاس   عدد من  ال همية  ل  الهجنة  ولجنة  مثل رئاسة 

 المااصة ال همية وعبوية لجنة الترقياا ال همية . 

 ية  ل جام ة المثنى ونهماتها. ادقيال ديد من الهجان التحاياية والتا  رئاسة وعبوية نهف -١٣

المناقدة    ١٤ لجان  من  ال ديد  عبوية  الماجستير  دارنا  ل  نهياا  الدنتوراا    واطاريح  لرسائل   ل 

 الاانون  ل عدد من الجام اا ال راقية  

 دارنا  ل ال ديد من المؤتمراا ا رزاا -١٥

A. 2005 النخلللل  االقهيمللللل حللللول مدللللروا دسللللتور جمهوريللللة ال للللراق عللللا  مللللؤتمر 

 المن اد  ل النجف وننا احد اعباء الهجنة ال همية لهمؤتمر.

B.   وننللللا  2005مللللؤتمر النخلللل  المن اللللد  للللل السللللماوف حللللول مدللللروا الدسللللتور عللللا

 .رئيسا لهجنة التحبيرية لهمؤتمر واحد المحابرين  يه

C.  الملللؤتمر الالللانونل المن الللد  لللل نلللر  ء  رعايلللة لجنلللة االقلللالي  النيا يلللة حلللول مدلللروا

 .2008قانون المحا ظاا غير المنتظمة  رقهي  عا  

D. االصلللل ت التدللللري ل المن اللللد  للللل جام للللة النو للللة عللللا  ال همللللل  حللللول مللللؤتمر ال

2018. 

E. الللللقي اقللللي  مللللن ق للللل جللللام تل ال همللللل الللللدولل حللللول حمايللللة االسللللرف مللللؤتمر ال

 .2018 ل السهيمانية عا   السهيمانية وجيهان

 البحوث المنشورة والمسبولة للنشررابعا: 

دور الهيئلللللللللللاا االستدلللللللللللارية  مجهللللللللللل  دلللللللللللور  الدوللللللللللللة  لللللللللللل دعللللللللللل                                                                           .1

جام لللللة قي  –مجهلللللة الالللللانون لهدراسلللللاا وال حلللللوث الاانونيلللللة  -الختصلللللاض الابلللللائل ا

 .قار



 –الدلللنهل واالجرائلللل دلللور  الدوللللة  لللل اال تلللاء  لللل الجانللل  بلللماناا وظيفلللة مجهللل   .2

 جام ة قي قار. –ال حوث الاانونية ومجهة الاانون لهدراساا 

مجهللللة اوروم له هللللو  االنسللللانية  -المخللللدراالللللدور االدارف  للللل منا حللللة التنظللللي  الاللللانونل  .3

 جام ة المثنى . -

-مجهللللة رسللللالة الحاللللوق - دور ايئللللة االعلللل   واالتصللللاالا  للللل حمايللللة النظللللا  ال للللا  .4

 جام ة نر  ء.

 مجهة النهية االس مية الجام ة.-ظي  الاانونل لندف القمة المالية التن .5

مجهللللة جام للللة  -اسللللة ماارنللللةدر -نتخا يللللة  للللل ال للللراقاال  التنظللللي  الاللللانونل لهحملللل ا .6

 النو ة له هو  الاانونية والسياسية.

 مجهة اوروم له هو  االنسانية. -ظي  الاانونل لهسج ا االنتخا ية التن .7

مجهلللللة النهيلللللة االسللللل مية  - العملللللال  لللللل ال لللللراق تدللللري ا  وعمللللل   حنومللللة تصلللللريف ا .8

 الجام ة.

مجهلللة -سلللهحة واثنلللاء النزاعلللاا المالتزاملللاا الدوللللة  لللل حمايلللة االسلللرف  لللل اوقلللاا السللله   .9

 جام ة جيهان له هو  الاانونية والسياسية  ل السهيمانية.

مدرجللللة ندللللرا عللللدد مللللن ال حللللوث ال هميللللة  للللل مجلللل ا عالميللللة  ١٠ 

 بمن مستوع  سنو ا .


