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استاذ لمادة / القسم العام . كلية القانون / جامعة القادسية : مكان العمل الدائم 
  االنظمة السياسية

  :الشھادات الحاصل عليھا 

  . ١٩٩١بغداد  جامعة - البكلوريوس في العلوم السياسية -

 جامعة بغداد -قسم النظم السياسية والدستورية /  ماجستير في العلوم السياسية -
٢٠٠٨ .  

 ٢٠١٣كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد /  الدكتوراه في فلسفة العلوم السياسية -

   .النظم السياسية والدستورية/ التخصص 

   .) سنة ١٧(  والبحث العلمي عدد سنوات الخدمة في وزارة التعليم العالي



  
/ مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي : الوظائف التي شغلھا داخل الكلية 

  كلية القانون/ جامعة القادسية 
  

  كتاب واربع بحوث: الكتب والبحوث المنشورة والمقبولة للنشر 
  

  :الكتاب 
  

   )٢٠١٥(  التحديات -جھات  التو-الطبيعة  ، ٢٠٠٣النظام السياسي العراقي مابعد 
  

  أبرزھا: البحوث 
  
جامعة /  مجلة حقوق االنسان - السياسية ة دور المرأة العراقية في المشارك-

  .٢٠١٣القادسية 
  
جامعة .  ومؤشرات التغيير واالصالح ٢٠١٤ االنتخابات البرلمانية العراقية لعام -

   .٢٠١٦مجلة الكوفة للقانون والسياسة / الكوفة 
  

  كلية القانون/  جامعة القادسية -لمادة األنظمة السياسية :  استاذ -ًل حاليا العم
  

 لديه مشاركات في العديد من المؤتمرات المحلية داخل العراقي وفي -المشاركات 
  :جامعة القادسية منھا 

  
  .جامعة القادسية /  المؤتمر العلمي الثانية لكلية القانون -١
/  المؤتمر العلمي األول لكليات القانون في العراق المنعقد في كلية القانون - ٢

  .جامعة القادسية 
 - ٢٠١٣ - ٢٠١٢ عضو لجان كتابة التقرير الذاتي في كلية القانون لالعوام -٣

٢٠١٦ - ٢٠١٥ - ٢٠١٤  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ٢٠١٤ -  ٢٠١٣ عضو لجان المؤتمرات التقويمية المقارنة لكلية القانون لالعاوام -
- ٢٠١٦ - ٢٠١٥  
  
  .جامعة القادسية /  الندوة العلمية الخاصة باالستثمار في كلية القانون -
  
/  مدرس لمادة حقوق االنسان والديمقراطية في معظم كليات جامعة القادسية -

  . االدارة واالقتصاد -  الھندسة -العلوم 
  
دكتوراه ورسائل الماجستير في  لديه اشراف ومناقشات وتقويم للعديد من اطاريح ال-

   .٢٠الجامعات العراقية أكثر من 
  
 مشاركات على المستوى المحلي في العديد من النداوت والمؤتمرات ومع منظمات -

   .المجتمع المدني
  
   .٢٠١٤ -  ٢٠١٠ الندوات العلمية حول االنتخابات في العراق لالعوام -
  
   .٢٠١٦ كلية القانون -القسم العام ) لفساد النزاھة ومكافحة ا(  الندوة العلمية حول -
  
التھجير القسري وحقوق (  الندوة العلمية حول حقوق االنسان في عالم متغير -

  . كلية القانون-وحدة حقوق االنسان /  في العراق ٢٠١٥)  االقليات في العراق 
  
  .)لعراق الحاضنة الداخلية والخارجية للتطرف الديني في ا(  الندوة العلمية حول -
  
وحدة حقوق ) الوضع القانوني للمليشيات في العراق (  الندوة العلمية حول -

  .االنسان كلية القانون
  
  .جامعة القادسية /  الندوة العلمية الخاصة بحماية المستھلك في كلية القانون -
  
  .جامعة القادسية /  المؤتمر العلمي السادس لكلية القانون -
  


