
 

 

 

 

 

 

 

 ةالضٍزه الذاجٍ
 

 

 

 خحام حوادي هحوىد : ـن ـــــــــاالصــ

 2/9/1986 : جارٌخ الوٍـالد 

 هحزوجة الحالة الزوجٍة :

 الٌىجذ ذد األوالد  :ــعـــ

 هضلوة  :   الذٌـــــــــــانة

 قانىى عام / دصحىري:     صــالحـخـص

 جذرٌضً:        ةالىظٍف

 هذرس هضاعذ  الذرجة العلوٍة :

 كلٍة القانىى / جاهعة بغذاد:     ى العولعنىا

 العول   :   هاجف

  khetamlaw@yahoo.com : ًأاللكحزونالبزٌذ 

 

 .أوالً : الوؤهالت العلوٍة 

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 2008 القانون ادبغد

 2016 القانون بغداد الماجستٌر

 

 

 أخرى

   

 الى –الفترة مه  الجهة الىظيفة ت
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 ثانٍاً : الحذرج الىظٍفً . 

 

 ثالثاً : الحذرٌش الجاهعً . 

 الى –مه الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 وحتى االن 1/9/2016 بغداد كلٌة القانون 1

 رابعاً : الوقزرات الذراصٍة الحى قوث بحذرٌضها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 وحتى االن-2016 باللغة االنكلٌزٌة واداري قانون دستوري ن العامفرع القانو 1

 وحتى االن-2016 حكومة الكترونٌة فرع القانون العام 2

 2018-2017 نظم سٌاسٌة فرع القانون العام 3

 وحتى االن2016 تشرٌعات مكافحة الفساد فرع القانون العام 4

 

 دٌر.و شهادات التق الجوائز كتب الشكر ، : رابعا  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2010 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 1

 2011 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 2

 2012 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 3

 2012 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر  4

 2013 كلٌة القانون/ جامعة بغداد ر وتقدٌرشك 5

 2013 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 6

 13/9/2013-13/10/2009 كلية القاوىن / جامعة بغداد معاون قاوىوي 1

 3/4/2015 -13/9/2013 كلية القاوىن / جامعة بغداد قاوىوي 2

 وحتى االن 3/4/2015 كلية القاوىن/ جامعة بغداد مدرس مساعد 3



 

 

 

 

 

 

 

 2013 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر  7

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  شكر وتقدٌر 8

 العلمً

2014 

 2015 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 9

 2016 انون / جامعة بغداد كلٌة الق شكر وتقدٌر  10

 2016 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 11

 2017 كلٌة القانون/جامعة بغداد شكروتقدٌر 12

 2017 كلٌة القانون/جامعة بغداد شكروتقدٌر 13

 

 .وورش العملخامسا : الدورات التدرٌبٌة  

 تارٌخها الجهة التً اقامتها او ورشة العمل اسم الدورة ت

جامعة بغداد / مركز التطوٌر  تحلٌل وتوصٌف الوظائفدورة   1

 والتعلً

2010 

 2011 جامعة بغداد /مركز التطوٌر المحادثة االساسٌة باللغة االنكلٌزٌةدورة   2

صٌغ الدعاوى وسبل الدفاع عن دورة  3

 الحقوق 

 2013 كلٌة القانون / جامعة بغداد

 2016 غداد / مركز التطوٌرجامعة ب (221التأهٌل التربوي )دورة  5

 2016 جامعة بغداد / مركز التطوٌر  (195اللغة العربٌة )دورة  6

7 Google scholar & Research Gate 2016 جامعة بغداد /مركز التطوٌر 

ورشة عمل)المقٌم الخارجً لوصف البرنامج  8

 االكادٌمً(

 2016 جامعة بغداد /كلٌة القانون

 

 صة بمنح القدم سادسا : االوامر الخا 

 االمر الخاص بمنح القدم ت

منحت قدما لمدة شهر واحد للحصول على شكر وتقدٌر من الوزٌر باالمر االداري  1

 31/12/2015ف1486ًالمرقم 

فً 1825منحت قدما لمدة سنة للحصول على شهادة الماجستٌر باالمراالداري 2

26/1/2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 سابعا : اللجان المشارك فٌها 

 المشارك فٌها اللجان ت

 2016-2015عضو فً اللجان االمتحانٌة )اللجنة االمتحانٌة االولى ( للعام الدراسً  1

 2017 -2016عضو فً اللجان االمتحانٌة ) اللجنة االمتحانٌة االولى(للعام الدراسً  2

  2018-2017عضو فً اللجان االمتحانٌة )اللجنة االمتحانٌة الثالثة( للعام الدراسً  3

 11/5/2017فً  106عضو فً لجنة المناظرات الجامعٌة المشكلة باالمر االداري المرقم  

فً  882المشكلة باالمر  2017-2016عضو فً لجنة مناقشة بحوث التخرج للعام الدراسً  4

2/5/2017 

 29/9/2017فً  224عضو فً لجنة التوثٌق المشكلة باالمر االداري المرقم  4

 3175لعلمٌة )لجنة المكتبة( المشكلة باالمر االداري المرقم ش/ع/عضو فً اللجان ا 4

 15/10/2017فً

لعضوٌة مجلس النواب فً  عضو فً لجنة السالمة الفكرٌة عن رسالة الماجستٌر)حق الترشٌح 5

 25/1/2018فً  40المرقم ( المشكلة باالمر االداري 2005ظل دستور جمهورٌة العراق لعام 

 25/3/2018فً  127قشة بحوث التخرج المشكلة باالمر االداري المرقم عضو فً لجنة منا 6

عضو فً لجنة السالمة الفكرٌة عن رسالة الماجستٌر)تنازع االختصاص ودور المحكمة  7

 18/4/2018فً  167الفٌدرالٌة فً حله( المشكلة باالمر االداري المرقم 



 

 

 

 

 

 

 

)التنظٌم الدستوري للسؤال البرلمانً عضو فً لجنة السالمة الفكرٌة عن رسالة الماجستٌر 8

فً  175( المشكلة باالمر االداري المرقم 2005وتطبٌقاته فً ظل دستور جمهورٌة العراق لعام 

23/4/2018 

عضو فً لجنة السالمة الفكرٌة عن اطروحة الدكتوراه )التنظٌم القانونً للخصخصة ودورها  9

فً  210لعامة( المشكلة باالمر االداري المرقم فً مواجهة االزمات المالٌة وتحسٌن الخدمات ا

2/5/2018 

عضو فً لجنة السالمة الفكرٌة عن اطروحة الدكتوراه )عقلنة الحكم البرلمانً فً العراق(  10

 .14/6/2018فً  281المشكلة باالمر االداري المرقم 

 

 

 النشاطات العلمٌة :

البرلمانً فً دستور  اقامة حلقة دراسٌة بصفة محاضر وبعنوان )االستجواب -1

 2016/2017( ضمن الحلقات الدراسٌة للعام  2005جمهورٌة العراق لعام 

 دراسة مقارنة( -نشر كتاب بعنوان )وسائل حرٌة التعبٌر عن الرأي وضماناتها -2

وبعنوان )استقالل القضاء وانعكاساته على  (محاضر)اقامة حلقة دراسٌة بصفة  -3

 2017/2018راسٌة للعام الحقوق والحرٌات( ضمن الحلقات الد

وبعنوان )دور السلطات العامة االتحادٌة فً مكافحة الفساد  (باحث)اقامة ندوة بصفة  -4

ضمن الندوات التً عقدها فرع القانون العام خالل العام الدراسً  االداري والمالً(

2017/2018 



 

 

 

 

 

 

 

 مشاركة فً ندوة )استخدام الحوسبة السحابٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة ( بصفة -5

ضمن الندوات التً عقدها فرع القانون العام خالل العام الدراسً  )مقرر(

2017/2018 

بصفة مشاركة فً ندوة )دور الممارسات الالحقة فً تفسٌر المعاهدات الدولٌة(  -6

ضمن الندوات التً عقدها فرع القانون الدولً خالل العام الدراسً )مقرر( 

2017/2018 

بصفة )مقرر( تورٌة والقانونٌة للتعاٌش السلمً( مشاركة فً ندوة )المقومات الدس -7

 2017/2018ضمن الندوات التً عقدها فرع القانون العام خالل العام الدراسً 

مشاركة فً ندوة )السٌاسة الجزائٌة للدولة فً مكافحة جرٌمة التسول بٌن النظرٌة  -8

الل العام ضمن الندوات التً عقدها فرع القانون الجنائً خبصفة )مقرر( والتطبٌق( 

 2017/2018الدراسً 

 

 نشاطات اخرى :

 2017/2018و 2016/2017االشراف على بحوث التخرج لالعوام الدراسٌة  -1

والمتابعة على الطلبة فً التدرٌب الصٌفً لالعوام الدراسٌة  االشراف -2

 2017/2018و 2016/2017

موزعة مابٌن ندوة وحلقات دراسٌة وورش محاضرة  14الحضور فً اكثر من -3

 .2016/2017خالل العام الدراسً  عمل



 

 

 

 

 

 

 

موزعة مابٌن ندوة وحلقات دراسٌة وورش  محاضرات 7الحضور فً اكثر من  -4

 .2017/2018عمل خالل العام الدراسً 

 

 

 

    

 

 

 

  


