
 السيرة العلمية

 وليد مرزة حمزة ناصر الدين المخزومي0د -االسم:

 1/2/1972 -محل وتأريخ الوالدة :

 1/12/2005 -تأريخ اول تعيين :

 -التحصيل الدراسي:

 بتقدير جيد جدا/ جامعة النهرين  قبكالوريوس في القانون /كلية الحقو -

 بتقدير جيد جدا                   / جامعة النهرين قكلية الحقو ماجستير في القانون / -

 جامعة بغداد بتقدير جيد جدا                   -دكتوراه في القانون اإلداري/ كلية القانون -

 الفرنسية -االنكليزية –العربية -اللغات:

 -: االلقاب العلمية وتأريخ الحصول عليها

 1/12/2005مدرس  في 

 4/5/2011استاذ مساعد في 

 -:المهنية واالجتماعيةالفعاليات 

 عضو في نقابة المحامين  -

عضووو فووي الجمعيووة العراكيووة لمكافحووة تعوواوي المخوودرال والمسووكرال والموو  رال  -

 العقلية 

 عضو جمعية القانون المقارن -

  اتحاد الحقوكيين العراكيين عضو  -

 عضو جمعية حقوق اإلنسان العراكية  -

 -الوظائف التي شغلها :

 1998في كليوال القوانون الحكوميوة منهوا واة ليوة منوذ عوام عملل محاضرا  -1
 وحتى الزمن الحاضر

 عملل مشاورا كانونيا في وزارة العدل و يئة دعاوى الملكية  -2



عملل محاميا ذا صالحية مولقة إمام مختلف المحاكم المدنية والعسوكرية منوذ  -3
 . 1995عام 

   2008-2005عملل مدرسا على مالك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -4
 0جامعوة بغوداد  -اعمل أالن تدريسي لمادة القوانون اإلداري فوي كليوة القوانون -5

كما عملل محاضرا لمادة القانون الدولي الجنوائي واتفاكيوال جينيوف وأصوول 
انية إمووام المحاكمووال فووي الحوورر والجوورائم ضوود السوولم وبالم وول ضوود اإلنسوو

المحواكم الوونيوة والدوليوة فوي الوودورال التعليميوة والتوويريوة لقضواة العووراق 
داخوول وخووار   2004التووي أكامهووا مجلووس القضوواة ووزارة العوودل فووي عووام 

 . العراق
 -سا مل في إعداد مسودال الك ير من القوانين منها : -6
 كانون مجلس القضاة  -
 كانون  يئة دعاوى الملكية  -
 إليجارتعديل كانون ا -
 تعديل كانون العقوبال وأصول المحاكمال الجزائية  -
 كانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية والملحق التابع له  -
 ولي من المولفال الموبوعة وتحل الوبع -
  

 فقه القضاء اإلداري )دراسة في اةنموذ  العراكي للقضاء اإلداري (نسخة وركية -

 نسخة الكترونية  0ي في الجرائم االنضباوية الدليل إلى أصول التحقيق اإلدار -

 استقالل القضاء اإلداري )خالصة القراءة القانونية(نسخة الكترونية  -   

 مبادئ اإلدارة العامة وإحكامها)دراسة في اإلدارة العامة العراكية(  -

 كراءة تحليلية للماضي والحاضر والمستقبل 0النظام القضائي العراكي  - 

 2010وحتى عام  -2003لقانوني العراكي منذ عام النظام ا - 

 تحل الوبع   0فقه القانون الدستوري - 

 حق الدولة في حماية أمنها الووني وحقوق اةجانر كبلها نسخة الكترونية     - 

نسخة الكترونية تضم دساتير الدول العربية            0جامع النصوص الدستورية العربية   -

 على وفق احدث تعديالتها 

 0حق الدفاع عن النفس ونظام اةمن الجماعي مخووو -



موون اليحضووره القاضي)حصوور وبيووان ة ووم اإلحكووام التووي تهووم النوواس بهووم موون نوووازل 

 ح والمشورة(محظوظاليحضر م فيها كاض أو محام للنص

 

 -: االبحاث العلمية

* كتمووان اإلسوورار العامووة وحرمووة إفشوواء الموظووف لها)دراسووة فووي كوووانين الوظيفووة 

 العامة والعقوبال النافذة(

 *تعارض اإلحكام بين القوانين الوونية والقانون الدولي العام وورق رفعه  

 *سلوة القاضي في االمتناع المشروع عن توبيق القانون

ود الدسووواتير بوووين اعتبوووارال االسوووتقرار وسووونة التووووور (دراسوووة فوووي الدسووواتير *جمووو

 العراكية(

 *اإلدارة القاضية)كراءة في الدور القضائي لإلدارة( 

 *اإلر ار معناه وحكمه في التشريع والقضاء والفقه

 *حق الولد في جنسية أمه)في القانون العراكي والمقارن(

 *الوضع القانوني للمفتش العام في القانون العراكي 

 *التشريع الباول معناه وحكمه

 *المس ولية القانونية لعضو البرلمان في القانون العراكي 

 *الوضع القانوني للوزير في القانون العراكي 

 دراسة وتحليل  0*الجريمة االنتخابية 

 اكتصادية*خصخصة المرافق العامة في العراق ر ية كانونية 

 كراءة كانونية خالصة 0*مسودة كانون النفو 

 *مكان الدين في النظام الدستوري العراكي والمقارن

 *المس ولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني 

 *كتمان اإلسرار الوظيفية وحرمة إفشائها في القانون العراكي



 ة كراءة نافذ0*إجراءال التضمين في القانون العراكي 

 نقد وتصوير 0*اإلدارة المالية للدوائر ال قافية العراكية 

 المعنى واةركان والم سسال  0*مقدمة في دولة القانون 

 

 

 

 

 

 

 ووذا فضووال عوون العشوورال موون المقوواالل المنشووورة فووي الصووحف اليوميووة فووي شوو ون 

 القانون منها 

 : القتل والتشريد والخوف  2006*محنة أ ل التعليم في العراق في عام 

 يا أيها الناس :الخدمة العامة أمانة وتكليف وتشريف 

 الجريمة المنظمة في العراق 

 استقالل الجامعال في القانون العراكي بين النظرية والتوبيق 

ري ونهو  اإلسوالم سكول الدستور عما اليجوز عنه السوكول مون إحكوام الفسواد اإلدا

 في منعه وكمعه   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


