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 المؤهالت العملية -:
 بكالوريوس قانون كلية القانون /جامعة بغداد عام .2001 ماجستير قانون كلية القانون /جامعة بغداد عام .2005 -دكتوراه قانون عام كلية القانون /جامعة بغداد .2015

 الكتب والبحوث المنجزة-:
اوال  :الكتب
 -1الرقابةةة القئةةاعية عل ة إلةةلةة ا دار لةةا لةةرل اللةةعاقا عل ة المتعاقةةد مع ةةا
,منشورا الحلبا الحقوقية ,بيرو .2010,
 -2إللةة االدار لا تئمين الموظة لةا القةانون االدارا,دار السةن ورا  ,بيةرو
.2017,
ثانيا  :البحوث المنجزة
 .1نةاق الرقابة القئاعية عل إللةة الئبط ا دارا لةا الرةروا االإلةتئناعية ,
منشةةور لةةا مللةةة العلةةوم القانونيةةة ,كليةةة القةةانون – جامعةةة بغةةداد ,العةةدد )2
لسنة.2011
 .2تئمين الموظ لا التشريع العراقا  ,منشور لا مللة العلوم القانونية ,كلية
القانون – جامعة بغداد ,العدد األول /لسنة .2009
 .3انعةةدام المحةةلحة لةةا دعةةو ا لغةةاق  ,بحةةم منشةةور لةةا مللةةة اليةةت التةةا
تحدرها كلية التربية األإلاإلية لا جامعة ديال العدد  27لعام . 2007
 .4ضمانا الموظ لا ملال التحقيق ا دارا ,بحةم منشةور لةا مللةة
ديال التا تحدرها كلية التربية جامعة ديال العدد  25لعام . 2007

 .5نرام التعددية الحعبية ودوره لةا الحيةا الديمقراةيةة ,بحةم منشةور لةا مللةة
اليةت التةا تحةدرها كليةة التربيةة األإلاإلةية لةا جامعةة ديةال العةدد  26لعةةام
2006
 .6تئمين الموظ لا التشريع العراقا ,بحم منشور لا مللة العلةوم القانونيةة
التا تحدرها كلية القانون جامعة بغداد .2009
 .7تأثير ظاهر اليساد ا دارا عل حقوق ا نسان ,بحم مقبول للنشر لا مللةة
الحقوق ,كلية القانون -اللامعة المستنحرية.2011,
 .8ضةةمانا الموظ ة اساق إلةةلةة االدار لةةا التئةةمين لةةا القةةانون العراقةةا ,
بحةةةةةم مقبةةةةةول للنشةةةةةر لةةةةةا مللةةةةةة الحقةةةةةوق  ,كليةةةةةة القةةةةةانون -اللامعةةةةةة
المستنحرية. 2014,
 .9اجةةراقا االدار لةةا تئةةمين الموظ ة لةةا القةةانون العراقةةا  ,بحةةم مقبةةول
للنشر لا مللة دراإلا قانونية ,بيت الحكمة . 2014,
 .10أثر الحكومة االلكترونية عل ةرق ادار المرلق العام دراإلة مقارنة) ,
بحم منشور
 .11االنت اك االدارا لحق االنسان لا الكرامة وتةبيقاته دراإلةة مقارنةة ) بحةم
منشور
 .12التنرةةيا القةةانونا لمللةةل لةةع المناسعةةا لةةا عقةةد االدةةغال العامةةة دراإلةةة
مقارنة بحم منشور
 .13االختحةةاا النةةوعا للمحكمةةة االداريةةة العليةةا لةةا القةةانون العراقةةا .مقب ةول
بالنشر
 .14وإلاعل الحةد مةن اليسةاد االدارا والمةالا عنةد اختيةار المتعاقةد مةع االدار لةا
نةاق العقود الحكومية  .مقبول بالنشر
 .15االختحاصةةا المرلقيةةة لر إلةةاق الوحةةدا االداريةةة لةةا القةةانون العراقةةا .
مقبول بالنشر

• المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها
اوال :الدراسات االولية
 -1القئاق االدارا
 -2عملا قئاق ادارا
 -3حقو ق االنسان
 -4حريا عامة
 -5صياغة تشريعة
 -6تشريعا مكالحة اليساد االدارا والمالا

ثانيا  :الدراسات العليا
 -1مرحلة الماجستير
 القانون االداري القضاء االداري -2مرحلة الدكتوراه
 مادة السيمنار بمادة القانون االداري -3مرحلة الدبلوم العالي لمكافحة الفساد
 النظام القانوني للعقود الحكومية
-

اللجان العلمية الدائمة والموقتة في الكلية
 -1اللجان الدائمة
عضو لجنة الترقيات العلمية من سنة  2017ولغاية االن .
عضو في اللجنة العلمية لفرع القانون العام
عضو لجنة السالمة الفكرية في فرع القانون العام
عئو للنة تحرير مللة العلوم القانونية من إلنة .2018- 2017
عضو لجنة االستالل لمرحلة الدبلوم العلي لمكافحة الفساد
عضو اللجنة االمتحانية لدراسات العليا في فرع القانون العام
عضو في اللجان االمتحانية لدراسات االولية
 -2اللجان المؤقتة
عضو في لجان االستالل في فرع القانون العام
عضو في لجان المناقشة لدراسات العليا واالولية
عضو لجان االمتحان الشفهي لدراسات العليا والدبلوم العالي.

 الوظائف او المناصب التي شغلتها داخل الكلية
 مقرر الللنة العلمية المركعية للكلية من إلنة .2017- 2015 -مقرر اليرع العام حاليا .

