
 

The name 
Haider Abdullah Aboud Jaber 

 االسم

جابر  عبود  هللا  عبد  حيدر 

 االسدي 

Place of birth – Basra 

 

البصرة  –محل الوالدة   

Newborns 

1986 /7 /16 

 المواليد

16/7/1986  

Marital Status 

married 

I have 2 kids 

 

 الحالةالزوجية

 متزوج 

اطفال   2لديه   

Previous Work 

 

Assistant Director of the Free Elections Office / 2 

 

Logistics Officer Free Office 2 

 

Assistant Director of the Elections Office, Saif Saad 

 

University lecturer at Hilla University College 

 

 العمل السابق 

  2الحر / معاون مدير مكتب أنتخابات

 2مسؤول المواد اللوجستية مكتب الحر 

 معاون مدير مكتب انتخابات سيف سعد 

 محاضر جامعي في كلية الحلة الجامعة 

 

Function 

University Professor 

 

 الوظيفة  

 أستاذ جامعي  

 

Degrees 

Master's in Constitutional Law - PhD in Constitutional 

Law 

 

 الحاصل عليها الشهادات 

دكتوراه قانون  -ماجستير قانون دستوري  

 دستوري 

 

Languages 

  

Arabic 

 اللغات   

االنكليزية   –الفارسية  متوسط  –العربية  

 متوسط 



- Persian medium 

- English Medium 

 

Scientific career 

  I finished my primary education at Al-Khwarizmi 

School in Holy Karbala, and then I completed my 

intermediate studies at Al-Nidaa School - Al-Thbat now, 

and I finished my preparatory school at Al-Rafidain 

School - Al-Bakr, and then I started my Bachelor’s 

studies at the Faculty of Law, University of Karbala, 

followed by a master’s and doctoral study in the same 

college. Continuing with academic research. 

 

  المسيرة  العلمية

انهيت الدراسة االبتدائية في مدرسة    

ومن ثم  الخوارزمي  في كربالء المقدسة ،

ة المتوسطة في مدرسة النداء  اكملت دراس

للمرحلة   تي الثبات حاليا ، وانهيت دراس –

البكر  ،   –عدادية في مدرسة الرافدين اال

لبكالوريوس في ثم بدأت دراستي ل ومن

كلية القانون جامعة كربالء  ، وتلتها دراسة 

، الماجستير والدكتوراه في ذات الكلية 

 ومستمرا بالبحث العلمي االكاديمي .

Common courses 

 

The role of preparing the staff of the Independent High 

Electoral Commission 

 

Anti-financial and administrative corruption course 

 

Teaching methods course, University of Al-Muthanna. 

 

 الدورات المشترك فيها  

دور اعداد موظفين المفوضية العليا 

 المستقلة لألنتخابات  

 دورة مكافحة فساد المالي واالداري 

 دورة طرائق تدريس جامعة المثنى

Scientific and investigative committees 

Member of several investigative committees 

Member of several examination committees 

 

 

 

 اللجان العلمية والتحقيقية  

 عضو في العديد من اللجان التحقيقية 

 عضو  في العديد من اللجان االمتحانية 

 

Scientific assignments 

Teaching human rights 

 

Teaching administrative law 

 

   العلمية التكليفات

   االنسان حقوق مادة تدريس

 

  االداري القانون مادة تدريس

 

  العلمي البحث أصول مادة تدريس



Teaching the subject of scientific research 

 

Teaching the entrance to the study of law 

 

Teaching work and social security 

 

Supervisor of many undergraduate research studies 

 

 

  القانون  لدراسة المدخل مادة تدريس

 

  االجتماعي والضمان العمل مادة تدريس

 

 طلبة بحوث من العديد على مشرف

 البكالوريوس 

The role of the local administrative penalty in protecting 

the environment - a comparative study 

 

Legal regulation of provincial council elections 

 

The dominance of the executive authority over the 

judiciary in Iraq 

 

Constitutional transparency in selecting ministers and 

preparing the ministerial curriculum 

 

Appealing decisions to impose disciplinary punishment 

on the employees of the holy shrines in Iraq 

 

Legal regulation of financial disclosure 

 

Modern trends in the resolution of administrative 

disputes, mediation as a model 

 

Transparency in the work of the Council of Ministers by 

issuing regulations and instructions and drawing up 

general policy 

 

 البحوث المنشورة  

دور الجزاء االداري المحلي في حماية 

 دراسة مقارنة  –البيئة 

التنظيم القانوني النتخابات مجالس 

 المحافظات 

هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة 

 في العراق القضائية 

الشفافية الدستورية في اختيار الوزراء 

 واعداد المنهاج الوزاري 

الطعن بقرارات فرض العقوبة االنضباطية  

 على موظفي العتبات المقدسة في العراق

 التنظيم القانوني لكشف الذمة المالية 

ت االتجاهات الحديثة في حل المنازعا

 االدارية الوساطة أنموذجا 

الشفافية في اعمال مجلس الوزراء باصدار 

 االنظمة والتعليمات ورسم السياسة العامة  

 

Scientific conferences and seminars 

 

 المؤتمرات العلمية والندوات العليمة  

عضو في العديد من المؤتمرات العلمية 



Member of many local and international scientific 

conferences. 

 

He holds many certificates of participation. 

 

Lecturer in many public seminars held annually by the 

College of Law, University of Al-Muthanna 

 

 المحلية والدولية . 

 حاصل على العديد من شهادات المشاركة .

من الندوات العلنية التي محاضر في العديد 

 تقيمها سنويا كلية القانون جامعة المثنى 

 

Means of communication 
haidar_abdull@mu.edu.iq 

07808932518 

 وسائل التواصل  

07808932518 
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