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 االكاديمية ثانيا : المؤهالت 

ي شهادة  -1
 . 2000-1999عام  جامعة بغداد - لية القانون ك  -القانون  البكالوريوس فن

ي القانون العام    شهادة   -2
الدقيق   , التخصص  2004جامعة بابل عام  -انون  كلية الق  -الماجستت  فن

 ست  المرفق العام. دوام وعنوان الرسالة ضمانات مبدأ  ( القانون االداري) 

العام   -3 القانون  ي 
فن الدكتوراه  االداري( شهادة  القانون  )القانون  عام  -من كلية  بابل    2014جامعة 

االطروحةعن االفتاء      وان  ي 
فن ي 
العراف  الدولة  لوظيفة مجلس شورى  ي 

القانونن دراسة    –التنظيم 
 مقارنة. 

 

 االلقاب العلميةثانيا: 

 . 2016/ 6/ 7من جامعة المثنى بتاري    خ حاصل عىل لقب مدرس 

بتاري    خ  االداري(  )القانون  العام  القانون  ي 
ى
ف مساعد  استاذ  لقب  عىل  حاصل 

9 /6 /2019  . 

 المناصب االدارية ثالثا: 

ي المفوضية العليا المستقلة   -1
ى
معاون مدير عام مكتب انتخابات المثنى  ف

ة لالنتخابات   . 2016/ 6/ 6لغاية  2005/ 5/ 29من للفير

mailto:majeed.majhol@mu.edu.iq


ة من   -2 اىل                              2016/ 9/ 19مسؤول شعبة ضمان الجودة للفير
15/12/2016 . 

من   -3 ة  للفير الكلية  ي 
ى
ف القانون  قسم  لغاية   2016  / 12/ 15رئيس 

2/7/2019 . 

ة من   -4 لغاية         2019/ 7/ 2معاون عميد كلية القانون للشؤون االدارية للفير
 . . 2020/ 10/ 4لغاية  2020

القانون   -5 من    –عميد كلية  اعتبارا  المثنى  ومازلت   2021/ 8/ 1جامعة 
 . مستمرا  بالمنصب

6-  

ة : ارابعا   لجانالوظيفية واللسير

ة من  .1 ي المحاماة للفت 
 . 2005/ 5/ 28لغاية  2002/ 1/ 8لدي خدمة فن

ي المفوضية العليا ا .2
معاون مدير عام مكتب انتخابات    بلمستقلة لالنتخابات بمنصلدي خدمة فن

ة من    2016/ 6/ 6ولغاية  2005/ 5/ 29المثنن للفت 
عام مكتب انتخابات المثنن من ابرزها ادارة ال جانب مهامي كمعاون مدير     كلفت بالعديد من المهام .3

السياسية  الكيانات  المهمة    شعبة  اللجان  من  العديد  ولجان ورئاسة  التحقيقية  كاللجان 

  التعيينات ولجان العد والفرز
ي الخارج بصفة معاون مد   .4

ن فن ي بإدارة انتخابات العراقيي 
ي اتم تكليفن

لجمهورية  ير مكتب انتخابات الخارج فن
لمانية لعام  االسالمية االيرانية   . 2010خالل االنتخابات التر

ي من مالك المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ال مالك جامعة المثنن / كلية القانون  .5
تم نقل خدمان 

ي الجامعة بتاري    خ 
ت بالعمل فن  . 2016/ 6/ 7وباشر

القانون   .6 ي كلية 
فن القانون  قسم  رئيس  بمنصب  من    جامعة  –كلفت   

ً
اعتبارا لغاية 2016/ 12/ 15المثنن 

2/7/2019. 
ي المسائل   .7

ي فن
ي جامعة المثنن المكلفة بأبداء الرأي القانونن

ي بعضوية لجنة االستشارات القانونية فن
تم تكليفن

 . 2017منذ عام الجامعة   القانونية للسيد رئيس
 

 
ي جامعة المثنن  .8

 . رئيس لجنة تحليل العطاءات فن
ي جامعة المثنن رئيس لجنة السكن  .9

 . الجامعي فن
قيات العلمية  عضوية ورئاسة اللجنة العلمية  .10 ي الكليةولجنة المقاصة العلمية ولجنة الت 

 . فن
ي الجامعة  .11

 . ترؤس العديد من اللجان التحقيقية فن
 

 

    النشاطات العلميةخامسا : 



ي العديد من الدورات االدارية  المشاركة  -1
 .  داخل وخارج العراقوالفنية فن

ي   المشاركة -2
القانونية لموظفن المهارات  لتطوير  المقامة  القانونية  الدورات  العديد من  ي 

فن بصفة محاضن 
ي المحافظة .     دوائر

 الدولة فن
ي عدد من الجامعات   .12

رئاسة وعضوية العديد من لجان المناقشة لرسائل الماجستت  واطاري    ح الدكتوراه فن
 العراقية  

ي العديد من المؤتمرات  المشاركة  .13
 ابرزهاالعلمية فن

A.   العراق عام وع دستور جمهورية  االقليمي حول مشر النخب  النجف    2005مؤتمر  ي 
فن المنعقد 

 وكنت احد اعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر. 
B.   عام الدستور  وع  مشر حول  السماوة  ي 

فن المنعقد  النخب  للجنة    2005مؤتمر  رئيسا  وكنت 
ين فيه.  ية للمؤتمر واحد المحاضن  التحضت 

C.  وع قانون المحافظات ي كربالء برعاية لجنة االقاليم النيابية حول مشر
ي المنعقد فن

المؤتمر القانونن
 . 2008غت  المنتظمة بإقليم عام 

D.  ي جامعة الكوفة عام   المؤتمر العلمي
يعي المنعقد فن  . 2018حول االصالح التشر

E.  2018المؤتمر العلمي لكلية المستقبل الجامعة الذي اقيم عام . 
F. ي المؤتم

السليمانية وجيهان فن ي 
اقيم من قبل جامعن  الذي  الدولي حول حماية االشة  العلمي  ر 

 . 2018السليمانية عام 

G. ي العلوم االنسانية الم
 2022جامعة طهران –ؤتمر الدولي حول النتائج الجديدة فن

H.  ي لكلية القانون
ي الدولي الثانن

بالتعاون مع جامعة وارث جامعة المثنن الذي اقيم  -المؤتمر القانونن
بتاري    خ   القانون(  سيادة  لتعزيز  مقدمة  يعي  التشر االصالح   ( شعار  تحت  كربالء  وجامعة  االنبياء 

20/7/2022 . 

 البحوث المنشورة والمقبولة للنش   سادسا: 

ي مجالت محلية  -أ 
ى
 البحوث المنشورة والمقبولة للنش  ف

ي  .1
فن الدولة  شورى  بمجلس  االستشارية  الهيئات  دور 

ي                                                                                                              دعم  
مجلة القانون للدراسات    -االختصاص القضان 

 جامعة ذي قار.  –والبحوث القانونية 
ي   .2

ي الجانب الشكلي واالجران 
ي االفتاء فن

مجلة القانون للدراسات   –ضمانات وظيفة مجلس شورى الدولة فن
 جامعة ذي قار.  –ونية والبحوث القان

ي مكافحة المخدرات  .3
ي لدور االدارة فن

 جامعة المثنن .  -مجلة اوروك للعلوم االنسانية  -التنظيم القانونن
ي حماية النظام العام  .4

 جامعة كربالء. -مجلة رسالة الحقوق -دور هيئة االعالم واالتصاالت فن
ي لكشف الذمة المالية  .5

 ية الجامعة. مجلة الكلية االسالم-التنظيم القانونن
ي العراق .6

ي للحمالت االنتخابية فن
مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية    -دراسة مقارنة  -التنظيم القانونن

 والسياسية. 
ي للسجالت االنتخابية  .7

 مجلة اوروك للعلوم االنسانية.  -التنظيم القانونن
8.  

ً
 وعمال

ً
يعا ي العراق تشر

 لجامعة. مجلة الكلية االسالمية ا -حكومة ترصيف االعمال فن
اعات المسلحة   .9 ن ي اوقات السلم واثناء التن

ي حماية االشة فن
امات الدولة فن ن مجلة جامعة جيهان للعلوم  -الت 

ي السليمانية. 
 القانونية والسياسية فن



ي ادارة المرافق العامة   .10
ونية فن  دور االدارة االلكت 

ي ظل دستور جمهورية العراق لسنة   .11
ن العادية فن ,مجلة رسالة الحقوق 2005الحدود الدستورية للقواني 

 . جامعة كربالء -,كلية القانون

ي مجالت عالمية 
 البحوث المنشورة فن

A. Legal means and administrative of authorizing arbitration in 

the  international administrative contracts (Comparative Legal 

Study /psychology & Education (2021 .) 

   B. The Effect of Mitigating Circumstances Is Disciplinary 

Punishment :A Comparative Study psychology & Education 

(2021.) 

C. The Role of Arbitration and Its ability to Resolve 

Administrative Contract Disputes ( A comparative Legal Study), 

Political Science and International Studies, PalArch's Journal of 

Archaeology of Egypt  . 

 

 

 التشكرات سابعا: 

 

 دولة رئيس مجلس الوزراءحاصل عل كتاب شكر وتقدير من  -1
 حاصل عل خمسة كتب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -2
ن ورئيس االدارة الشكر و الكتب   حاصل عل العديد من -3 تقدير من رئيس مجلس المفوضي 

ي المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات االنتخابية 
 فن

ي حاصل عل كتاب شكر وتقدير من رئيس مجل  -4
ي مفوضية حقوق االنسان فن

ن فن س المفوضي 
 العراق. 

 زحاصل عل احد عشر كتب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة المثنن  -5
ي العديد من  -6

حاصل عل العديد من كتب الشكر والتقدير من السادة عمداء الكليات فن
 الجامعات العراقية. 


