
 

 
                      

 
 جامعة المثنى                                                         كلية القانون          

 

 ذارُخانضُزح ان

                        نعضى هُئخ انزذرَش

 
 

 انـجـُـبَـبد انـشـخـصـُـخ

 ثبصى يحضٍ َبَف حًىد االصى

 مدرس دكتور انحبنُخ زرجخ انعهًُخان
 القانون العام  انعهًٍانمضى  كلية القانون/جامعة المثنى انعًميكبٌ 

 القانون االداري انزخصص انذلُك القانون العام انزخصص انعبو
 06007070770 انخهىٌ هبرف

  basim.mohsan@mu.edu.iq انجزَذ االنكززوٍَ

 انـعـهـًـُـخ انًؤهالد
 

 ربرَخ انزخزج انزخصص ثهذ انزخزج اصى انجبيعخ انذرجـخ

 2008 انمبَىٌ العراق انمبدصُخ ثكبنىرَىس

انعبو انمبَىٌ الهند Pune يبجضزُز  2012 

انعبو انمبَىٌ العراق ثبثم دكزىراح  2021 
 

 :انزرجخ األكبدًَُخ
 انجهخ انًبَحخ نهزرجخ انزرجخربرَخ انحصىل عهً  انزرجخ االكبدًَُخ

 جامعة المثنى 51/5/4052 مدرس مساعد
 جامعة المثنى 40/7/4040 مدرس 

   أستاذ مساعد 
   أستاذ 

 :انخجزاد انعًهُخ
 انفززح انزيُُخ جهخ انعًم انىظُفخ

 انً يٍ
 1/12/0212 02/1/0212 كهُخ انمبَىٌ ايٍُ يجهش كهُخ/ يضؤول انىحذح انمبَىَُخ

 1/10/0212 02/1/0212 كهُخ انمبَىٌ يمزر لضى
 11/8/0214 1/12/0212 كهُخ انمبَىٌ يعبوٌ عًُذ نهشؤوٌ االدارَخ وانًبنُخ

 1/0/0202 02/9/0219 كهُخ انمبَىٌ يمزر لضى
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 االَزبج انعهًٍ )انًُشىر/انًمجىل نهُشز(:
 ربرَخ انُشز انًجهذ انعذد ثهذ انُشز يكبٌ انُشز عُىاٌ انجحش

التنظيم القانوني لمسجالت االنتخابية 
 في العراق )دراسة تحميمية مقارنة(

مجمة اوروك لمعموم 
 االنسانية

جامعة المثنى/ 
 العراق

3 23 312: 

الرقابة االدارية السابقة عمى وسائل 
 االعالم التقميدية )دراسة مقارنة(

مجمة اوروك لمعموم 
 االنسانية

جامعة المثنى/ 
 العراق

5 25 28/4/3131
. 

المصادرة االدارية المفروضة عمى 
 -دراسة مقارنة –وسائل االعالم 

مجمة الكمية 
 االسالمية

الكمية االسالمية 
 الجامعة/ العراق

3725
 ع

.6/3/3131 قبول نشر  

 8102 22 47 النجف / العراق مجمة جامعة الكوفة التنظيم القانوني لمحمالت االنتخابية

السمطات في الدساتير مبدأ الفصل بين 
-العراقية  

جامعة بابل/ مجمة 
 المحقق الحمي

 0202 08 0 بابل / العراق

التنظيم الدستوري لمغات المحمية في 
 العراق

 -مجمة اوروك -
 جامعة المثنى

 0222 20 4 المثنى  / العراق

جريمة تمويل االرىاب باالموال المغسولة 
 في القانون العراقي

 -مجمة اوروك -
 جامعة المثنى

 8180 21 0 المثنى  / العراق

التالزم بين سمطة رئيس الجميورية 
 ومسؤوليتو

مجمة الكمية  –
 االسالمية الجامعة

ع8571 النجف  / العراق 84/6/8181 قبول نشر   

 The disciplinary responsibility 
of the employee about 
disclosing job secrets in Iraqi 
law 

Elementary 
education 
online 

Turkey Issue 
(03) 

Volum
e (19) 
 

14.07. 
2020 

Regulating the end of service 
gratuity in the unified pension 
law (An analytical study). 

PalArch’s 
Journal of 
Archaeology of 
Egypt 
/Egyptology 

Holland Issue 
(07) 

Volum
e (17) 
 

13.10. 
2020 

The legal organization for 
employees of special grades 
in the Iraqi legislation 

PalArch’s 
Journal of 
Archaeology of 
Egypt 
/Egyptology 

Holland Issue 
(08) 

Volum
e (17) 
 

28.10. 
2020 

 ثهب:انزٍ شبركذ وانُشبطبد انالصفُخ انًؤرًزاد وانُذواد انعهًُخ وورط انعًم 
اصى انًؤرًز/انُذوح/ورشخ  عُىاٌ انجحش

 انعًم

يكبٌ اَعمبد 

انًؤرًز/انُذوح/

 ورشخ انعًم

 انزبرَخ

 23/6/3127 بابل مؤتمر جامعة المستقبل التنظيم القانوني لمسجالت االنتخابية بحث : 
بحث : انخفاض قيمة الدينار العراقي واثره عمى الوضع 

 المالي لمموظف العام
 العدد: الموصل الموصلمؤتمر جامعة 

2857-
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292: 
39/3/3132 

دور االدارة في الرقابة عمى الكتب والمصنفات  بحث :
 والعروض المنظمة لسيرة االمام الحسن عميو السالم

المؤتمر الدولي الثاني في العتبة 
 العسكرية في سامراء

 645 سامراء 
36/4/3132 

اإلرهاب الدولي كصورة لمعدوان المسمح بحث : 
 الدولي غير المباشر

 المؤتمر العممي الدولي الثاني
 في جامعة قم

 39/5/3132 ايران 

المؤتمر الدولي حول النتائج   دور االدارة االلكترونية في ادارة المرافق العامةبحث : 
 الجديدة في العموم االنسانية

 22/7/3133 جامعة طهران

Research:  Administrative conciliation 

is an alternative way to resolve 

administrative disputes 

المؤتمر العممي الدولي الثاني 
 جامعة المثنى /لكمية القانون

جامعة وارث 
االنبياء/ كربالء 

 المقدسة

31/8/3132 

بحث : التنظيم القانوني لالصالحات الدستورية 

انموذجاً( 0222لعام  )دستور جمهورية العراق  
الدولي الثاني المؤتمر العممي 

 جامعة المثنى /لكمية القانون
جامعة وارث 

االنبياء/ كربالء 
 المقدسة

31/8/3132 

ندوة عممية )كردستان وانعكاساتو عمى مستقبل العراق 
 والمنطقة(

كمية التربية لمعموم 
 االنسانية/جامعة المثنى

في  0021 المثنى

02/8/0222 

في  :93 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى القانون العراقي(ورشة عمل )التنظيم القانوني لمغات في 
31/:/3131 

في  861 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى ورشة عمل )عقود شراكة الكيرباء(
7/:/3131 

ورشة عمل )الجزاءات المفروضة عمى وسائل االعالم في 
 القانون العراقي(

في  :85 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى
7/:/3131 

عمى الوضع انخفاض قيمة الدينار العراقي ندوة عممية: اثر 
 المالي لمموظف العام  

 العدد:  المثنى كمية القانون / جامعة المثنى
511 
39/3/3132 

في  :51 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى ندوة عممية ) الرقابة عمى وسائل التواصل االجتماعي(
3/4/3132 

ندوة عممية )رمي االطالقات النارية بصورة عشوائية اسباب 
 واثار ومعالجات(

في  ::29 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى
26/23/

3132 
في  2996 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى حمقة نقاشية )الرقابة االدارية عمى التعميم االىمي(

25/23/
3132 

االدارة في الضمان  ورشة عمل )الرقابة عمى واجب
 االجتماعي(

في  2688 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى
3/22/3132 

ورشة عمل )مشروع تقييد استخدام المواد البالستيكية 
MUZ6-6) 

في  577 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى
21/4/3133 
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في  768 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى ندوة عممية )االصالحات الدستورية(
21/5/3133 

ندوة عممية ) برنامج التبادل الثقافي ودوره في تفعيل 
 البرنامج الحكومي الخاص بالتعميم العالي والبحث العممي(

 كلية القانون/جامعة المثنى
 في 106 المثنى

16/1/2022 

ندوة عممية )سموكيات واخالقيات الطالب الجامعي وأثره 
 كلية القانون/جامعة المثنى المجتمع(عمى تكوين دوره في 

 في 914 المثنى
60/1/2022 

َذوح عهًُخ عٍ )انزىعُخ نًضبر انًخذراد ورعبطُهب 

 يٍ لجم انشجبة 

 

فٍ  1939 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى

02/10/

0201 
في  27: المثنى كمية القانون / جامعة المثنى الميرجان المسرحي الثقافي االول

2/7/3133 
حممة توعوية لمضار المخدرات وتعاطييا من قبل الشباب 

 الجامعي
في  :2:6 المثنى جامعة المثنىداخل وخارج 

38/23/
3132 

في  818 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى الركن الرمضاني
28/5/3133 

في  749 المثنى جامعة المثنى  البازار الخيري 
6/5/3133 

في  845 المثنى كمية القانون / جامعة المثنى سفرة عممية 
32/23/

3132 
 انمبَىَُخاد انذور

 انزبرَخ انعذد يحم البيزهب عُىاٌ انذورح 

71/2/2227 843 كلٌة القانون/جامعة المثنى دور التحقٌق االداري  

العقوبات االنضباطٌة واثرها 
 على الموظف العام

 كلٌة القانون/جامعة المثنى
7324 5/72/2227  

 انكزت انًُشىرح

 عذد انصفحبد صُخ انُشز دار انُشز عُىاٌ انكزبة

دور االدارة فً الرقابة  
على وسائل االعالم فً 
 القانون العراقً

مؤسسة الصادق للطباعة 
 والنشر والتوزٌع

2021 250 

Control of delegate 

legislation 

(comparative study)  

مؤسسة الصادق للطباعة 
 والنشر والتوزٌع

2021 150 

 

 انًمزراد )انًىاد( انذراصُخ انزٍ لًذ ثزذرَضهب:
 يكبٌ انزذرَش انعبو انجبيعٍ اصى انًمزر )انًبدح(

Introduction in the study of law 

 يجبدي واحكبو انمبَىٌ االدارٌ

 انمضبء االدارٌ

كهُخ انمبَىٌ / جبيعخ االيبو  0210-0211

 جعفز انصبدق
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Introduction in the study of law 

Introduction in the study of law 

 يجبدي واحكبو انمبَىٌ االدارٌ

 انًُزاس

كهُخ انمبَىٌ / جبيعخ االيبو  0212 -0211

 جعفز انصبدق

 0214 -0212 يجبدي واحكبو انمبَىٌ االدارٌ

0201-0200 

 / جبيعخ انًثًُكهُخ انمبَىٌ

 كهُخ انمبَىٌ/ جبيعخ انًثًُ 0212 -0212 انمضبء االدارٌ

Constitution and Administrative 

Law 

 كهُخ انمبَىٌ/ جبيعخ انًثًُ 0201 -0212

Introduction in the study of law  0211- 0218 

 

 كهُخ انمبَىٌ/ جبيعخ انًثًُ

 كهُخ انمبَىٌ/ جبيعخ انًثًُ 0202 -0219 انًذخم نذراصخ انمبَىٌ

 كهُخ انمبَىٌ/ جبيعخ انًثًُ 0218 -0212 وانضًبٌ االجزًبعٍلبَىٌ انعًم 

 االشزاف عهً رصبئم انًبجضزُز او انذكزىراِ:
 انزبرَخ انًزحهخ عُىاٌ انزصبنخ

   

 

 انخجزاد فٍ يجبل خذيخ انًجزًع انًحهٍ:
 انزبرَخ َىع انًشبركخ اصى انًشبركخ

دراسة عممية تعالج مشكمة في المجتمع 
 العراقي

 االدارية الجزاءات فرض اشكاليات
 المثقمة العقارات من الضرائب الستحصال

 بالديون
 

 في التخصص /)قانون اداري(
حسب كتاب الهيئة العامة 

 لمضرائب/فرع المثنى
في  8613ذي العدد 

31/5/3132 

 
. 

 


