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 Personal Information البيانات الشخصية

 حيدر حسن شطاوي االسم
Hayder  Hasan  

Shatawi 
Name 

 Iraqi Nationality عراقي الجنسية

 Birth date 1985-3-13 31/1/3891 التولد

 الديوانية/ العراق  مكان التولد
Iraq / Diwaniyah 

Birth place 

الحالة 

 عيةاالجتما
 Married متزوج

Marital 

Status 

 كلية القانون/ جامعة المثنى  مكان العمل
College of Law, 

University of Al-

Muthanna 
Workplace 

 Academic achievement التحصيل الدراسي

 دكتوراه الشهادة
PhD 

University 

degree 

 Public Law القانون العام التخصص العام
General field 

 Administrative القانون اإلداري التخصص الدقيق

Law 
Specific field 

 جامعة النهرين الجهة المانحة
Al-Nahrain 

University the University 

 أستاذ اللقب العلمي
Professor 

The scientific 

title 



 Contact information         معلومات االتصال         

 009647818188184 رقم الهاتف

 Dr.hayder1985@mu.edu.iq البريد االلكتروني

 : النشاطات والخبرات 

  عضو سابق في نقابة المحامين العراقيين. 

  عضو في اتحاد الحقوقيين العراقيين. 

  عضو في اتحاد الحقوقيين العرب. 

  عضو في نقابة االكاديميين العراقية . 

 محاضر لمواد القانون في عدد من كليات الجامعات العراقية. 

 محاضر في عدد من دورات وفعاليات منظمات المجتمع المدني . 

  خبير علمي لمجموعة من رسائل واطاريح الدراسات العليا. 

 مشارك في رئاسة وعضوية مجموعة من الرسائل واالطاريح. 

  2312 – 2310معاون العميد للشؤون االدارية للفترة . 

 2312 – 2312القانون العام للفترة  رئيس فرع  . 

  رئيس اللجنة العلمية في كلية القانون. 

 1/8/2312لقانون العام منذ تاريخ ا رئيس فرع .  

 : المؤلفات 

 ائر الدينية في العراق حدود تقييد هيئأت الضبط االداري للشع . 

  التنظيم القانوني لعقد التوريد. 

  حياد القاضي االداري في الدعاوى التي ينظرها . 

 مشاكل واحتياجات الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها في العراق. 

  الطعن بقرار فرض العقوبة االنضباطية على الموظف العام . 

 دور االدارة في حماية مواقعها االلكترونية  . 

  اقتراح القوانين في ظل دستور جمهورية العراق النافذ . 

  دراسة مقارنة/ القرارات اإلدارية من حيث الخضوع لرقابة القضاء اإلداري. 

  االختيار األمثل للموظف العام في العراق. 

  المصالح المعتبرة لقرار تنسيب الموظف العام في العراق. 

 ي العراق التنظيم القانوني للعطالت الرسمية ف . 


