
 

 

 

 
                      

 
 جامعة املثن                                                            كلية القانون          

 

 ذاتية السيرة ال

                         لعضو هيئة التدريس

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

 زهراء عبد الحافظ محسن   االسم

 استاذ مساعد   الحالية   رتبة العلميةال
 القانون  العلمي القسم   جامعة املثن/كلية القانون   العمل مكان  

 القانون الدستوري  التخصص الدقيق  قانون  عام   التخصص العام 
  الخلوي هاتف

 Dr.zahraa@mu.edu.iq  البريد االلكتروني 

 

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالت
 

 تاريخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة الدرجـة 

 ٢٠٠٠ القانون   العراق  النهرين   بكالوريوس 

 ٢٠٠٣ القانون العام  العراق  النهرين   ماجستير 

 ٢٠٠٩ القانون العام  العراق  النهرين   دكتوراة 
 

 

 : الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة  تاريخ الحصول على الرتبة  الرتبة االكاديمية 

 هيئة التعليم التقن  ٢٠٠٦ مدرس مساعد 
 هيئة التعليم التقن  ٢٠٠٩ مدرس  

 جامعة املثن  ٢٠٢٠ أستاذ مساعد  
   أستاذ  

 

 

 

 

 صورة شخصية 

mailto:Dr.zahraa@mu.edu.iq
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 : الخبرات العملية
 الفترة الزمنية  العملجهة  الوظيفة 

 الى  من 

 ٢٠١٢ ٢٠١١ الرصافة  /معهد اإلدارةهيئة التعليم التقني _ مسؤول الوحدة القانونية 
 ٢٠١٣ ٢٠١٢ هيئة التعليم التقني  مسؤول الشعبة القانونية

 ٢٠١٦ ٢٠١٣ هيئة التعليم التقني  مدير قسم الشؤون القانونية واالدارية 
 ٢٠١٧ ٢٠١٦ التقني  جامعة الفرات االوسط/معهد السماوة معاون العميد للشؤون اإلدارية  

 

 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(: 
 تاريخ النشر  المجلد  العدد  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث 

جدوى مكتب المفتش العام  

رقابية باعتباره سلطه   

مجله كليه  

الحقوق جامعه  

النهرين كليه  

 الحقوق 

 ٢٠١٦ ١٨ ٣ العراق 

مالها وما  الدستوريةاليمين 

 عليها
  الكوفةمجله 

  القانونيةللعلوم 

كليه   والسياسية

القانون جامعه 

 الكوفة 

 ٢٠١٩   ة  السنة الثاني االربعون  العراق 

  المحكمةمدى شرعيه 

العليا في العراق في  االتحادية

2005ظل نفاذ دستور   

مجله الحقوق  

كليه القانون 

 الجامعة

 المستنصرية 

 ٢٠١٩ السنة التاسعة  ٣٧ العراق 

بين   المحافظةعضو مجلس 

 الترشيح والتكليف 

مجله االمام  

 جعفر الصادق

 ٢٠٢٠  قبول نشر  العراق 

      

      

      

      

 

 العلمية وورش العمل التي شاركت بها: المؤتمرات والندوات 
 التاريخ  مكان انعقاد المؤتمر/الندوة/ورشة العمل  اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل عنوان البحث 

    
    

 

 الكتب المنشورة 

 عدد الصفحات  سنة النشر دار النشر  عنوان الكتاب 
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 بتدريسها:المقررات )المواد( الدراسية التي قمت 
 مكان التدريس  العام الجامعي  اسم المقرر )المادة( 

   حقوق االنسان 

   القانون الدستوري

 االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه: 
 التاريخ  المرحلة  عنوان الرسالة 

   
   
   

 

 

 

 الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي: 
 التاريخ  نوع المشاركة  اسم المشاركة 

   
   
   

 
. 

 


