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 الشهادات الحاصل عليها 

   1994قانون جامعة بابل   سبكالوريو_ 1

_ ماجستير في القانون العام / القانون الدستوري  اكاديمية الدراسات العليا /ليبيا عن  2

رسالتي الموسومة ) النظام الدستوري في الدولة الدينية االسالمية دراسة في دستور والية  

 الفقيه في الحقوق والحريات والفصل بين السلطات (  

 البحوث المنشورة  

الدينية في   لألقليات لذمة دراسة مقارنة مع الحقوق السياسية ا ألهل _ الحقوق السياسية  1

,  2015مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية, منشور في   2005دستور جمهورية العراق 

 243-222, الصفحات 1, العدد 5المجلد 

للعلوم مجلة اوروك منشور في   ) العراق نموذجا ( حظر السفر في القوانين الداخلية _ 2

 468-451, الصفحات 2, العدد 8, المجلد 2015االنسانية, 

منشور في مجلة رسالة الحقوق   2005_توازن المكونات في دستور جمهورية العراق 3

     2021السنة الثالثة عشر العدد االول 

_ التنظيم الدستوري والقانوني لحظر مصادرة الملكية الفردية واالستثناءات الواردة عليها )  4

 408-393, الصفحات 4, المجلد , العدد 2021مجلة المعهد, منشور في  دراسة مقارنة ( 

مجلة اوروك للعلوم االنسانية,  منشور في _ الرقابة الدستورية على مبدأ شرعية السلطة 5

 1131-1118, الصفحات 2, العدد 14, المجلد 2021

منشور في مجلة    )دراسة مقارنة( الصحية في التشريع العراقي  للمنشآت_ الحماية الجنائية 6

 .  2021لسنة  4العدد 14اوروك للعلوم االنسانية مجلد 

_ دور التفسير االنشائي في تنظيم التشريع , مقبول  للنشر في مجلة رسالة الحقوق /كلية  7

 .  15/8/2022القانون جامعة كربالء بتاريخ

 الدراسات المجتمعية   



دراسة مقدمة الى جهاز االدعاء العام بعنوان ) دور االدعاء العام في الطعن بعدم دستورية  _1

 .   (القانون 

 _ دراسة مقدمة الى مكتب مجلس النواب )مشروع قانون المحكمة االتحادية العليا (2

 

 الدورات والمهارات  

   2010دورة االدارة الحديثة في ماليزيا _1

 اقامها المعهد الوطني لحقوق االنسان  دورة حقوق االنسان الذي_2

 المؤتمرات والورش  

 شاركت في العديد من المؤتمرات والورش والندوات القانونية والثقافية في جامعات عديدة  

 المناصب

   2012لغاية  2009_ مدير الشؤون القانونية في جامعة المثنى من 1

   2014لغاية  2012_ مدير مديرية االقسام الداخلية في جامعة المثنى من 2

   2018لغية  2016_ مدير العقود الحكومية من 3

   


