
 السيرة العلمية

 ولٌد مرزة حمزة ناصر الدٌن المخزوم0ًد -االسم:

 1/2/1792 -محل وتأرٌخ الوالدة :

 1/12/2005 -تأرٌخ اول تعٌٌن :

 -التحصيل الدراسي:

 بتقدٌر جٌد جدا/ جامعة النهرٌن  قبكالورٌوس فً القانون /كلٌة الحقو -

 بتقدٌر جٌد جدا                   / جامعة النهرٌن قكلٌة الحقو ماجستٌر فً القانون / -

 جامعة بغداد بتقدٌر جٌد جدا                   -دكتوراه فً القانون اإلداري/ كلٌة القانون -

 الفرنسٌة -االنكلٌزٌة –العربٌة -اللغات:

 -: االلقاب العلمية وتأريخ الحصول عليها

 1/12/2005مدرس  فً 

 4/5/2011استاذ مساعد فً 

 -:المهنية واالجتماعيةالفعاليات 

 عضو فً نقابة المحامٌن  -

عضووو فووً الجمعٌووة العراكٌووة لمكافحووة تعوواوً المخوودرال والمسووكرال والموو  رال  -

 العقلٌة 

 عضو جمعٌة القانون المقارن -

  اتحاد الحقوكٌٌن العراكٌٌن عضو  -

 عضو جمعٌة حقوق اإلنسان العراكٌة  -

 -الوظائف التي شغلها :

 1771فً كلٌوال القوانون الحكومٌوة منهوا واة لٌوة منوذ عوام عملل محاضرا  -1
 وحتى الزمن الحاضر

 عملل مشاورا كانونٌا فً وزارة العدل و ٌئة دعاوى الملكٌة  -2



عملل محامٌا ذا صالحٌة مولقة إمام مختلف المحاكم المدنٌة والعسوكرٌة منوذ  -3
 . 1775عام 

   2001-2005عملل مدرسا على مالك وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  -4
 0جامعوة بغوداد  -اعمل أالن تدرٌسً لمادة القوانون اإلداري فوً كلٌوة القوانون -5

كما عملل محاضرا لمادة القانون الدولً الجنوائً واتفاكٌوال جٌنٌوف وأصوول 
انٌة إمووام المحاكمووال فووً الحوورر والجوورائم ضوود السوولم وبالم وول ضوود اإلنسوو

المحواكم الوونٌوة والدولٌوة فوً الوودورال التعلٌمٌوة والتووٌرٌوة لقضواة العووراق 
داخوول وخووار   2004التووً أكامهووا مجلووس القضوواة ووزارة العوودل فووً عووام 

 . العراق
 -سا مل فً إعداد مسودال الك ٌر من القوانٌن منها : -6
 كانون مجلس القضاة  -
 كانون  ٌئة دعاوى الملكٌة  -
 إلٌجارتعدٌل كانون ا -
 تعدٌل كانون العقوبال وأصول المحاكمال الجزائٌة  -
 كانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة والملحق التابع له  -
 ولً من المولفال الموبوعة وتحل الوبع -
  

 فقه القضاء اإلداري )دراسة فً اةنموذ  العراكً للقضاء اإلداري (نسخة وركٌة -

 نسخة الكترونٌة  0ي فً الجرائم االنضباوٌة الدلٌل إلى أصول التحقٌق اإلدار -

 استقالل القضاء اإلداري )خالصة القراءة القانونٌة(نسخة الكترونٌة  -   

 مبادئ اإلدارة العامة وإحكامها)دراسة فً اإلدارة العامة العراكٌة(  -

 كراءة تحلٌلٌة للماضً والحاضر والمستقبل 0النظام القضائً العراكً  - 

 2010وحتى عام  -2003لقانونً العراكً منذ عام النظام ا - 

 تحل الوبع   0فقه القانون الدستوري - 

 حق الدولة فً حماٌة أمنها الوونً وحقوق اةجانر كبلها نسخة الكترونٌة     - 

نسخة الكترونٌة تضم دساتٌر الدول العربٌة            0جامع النصوص الدستورٌة العربٌة   -

 على وفق احدث تعدٌالتها 

 0حق الدفاع عن النفس ونظام اةمن الجماعً مخووو -



موون الٌحضووره القاضً)حصوور وبٌووان ة ووم اإلحكووام التووً تهووم النوواس بهووم موون نوووازل 

 ح والمشورة(محظوظالٌحضر م فٌها كاض أو محام للنص

 

 -: االبحاث العلمية

* كتمووان اإلسوورار العامووة وحرمووة إفشوواء الموظووف لها)دراسووة فووً كوووانٌن الوظٌفووة 

 العامة والعقوبال النافذة(

 *تعارض اإلحكام بٌن القوانٌن الوونٌة والقانون الدولً العام وورق رفعه  

 *سلوة القاضً فً االمتناع المشروع عن توبٌق القانون

ود الدسووواتٌر بوووٌن اعتبوووارال االسوووتقرار وسووونة التووووور (دراسوووة فوووً الدسووواتٌر *جمووو

 العراكٌة(

 *اإلدارة القاضٌة)كراءة فً الدور القضائً لإلدارة( 

 *اإلر ار معناه وحكمه فً التشرٌع والقضاء والفقه

 *حق الولد فً جنسٌة أمه)فً القانون العراكً والمقارن(

 *الوضع القانونً للمفتش العام فً القانون العراكً 

 *التشرٌع الباول معناه وحكمه

 *المس ولٌة القانونٌة لعضو البرلمان فً القانون العراكً 

 *الوضع القانونً للوزٌر فً القانون العراكً 

 دراسة وتحلٌل  0*الجرٌمة االنتخابٌة 

 اكتصادٌة*خصخصة المرافق العامة فً العراق ر ٌة كانونٌة 

 كراءة كانونٌة خالصة 0*مسودة كانون النفو 

 *مكان الدٌن فً النظام الدستوري العراكً والمقارن

 *المس ولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة فً النظام البرلمانً 

 *كتمان اإلسرار الوظٌفٌة وحرمة إفشائها فً القانون العراكً



 ة كراءة نافذ0*إجراءال التضمٌن فً القانون العراكً 

 نقد وتصوٌر 0*اإلدارة المالٌة للدوائر ال قافٌة العراكٌة 

 المعنى واةركان والم سسال  0*مقدمة فً دولة القانون 

 

 

 

 

 

 

 ووذا فضووال عوون العشوورال موون المقوواالل المنشووورة فووً الصووحف الٌومٌووة فووً شوو ون 

 القانون منها 

 : القتل والتشرٌد والخوف  2006*محنة أ ل التعلٌم فً العراق فً عام 

 ٌا أٌها الناس :الخدمة العامة أمانة وتكلٌف وتشرٌف 

 الجرٌمة المنظمة فً العراق 

 استقالل الجامعال فً القانون العراكً بٌن النظرٌة والتوبٌق 

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

 فً منعه وكمعه   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


