
 سيرة ذاتية

 : مصدق عادل طالب حسين  االسم الرباعي
 41/4/4651 –: بغداد محل وتاريخ الوالدة

    musadaq111@yahoo.com:  البريد االلكتروني
 : متزوج  الحالة االجتماعية

 جامعة بغداد -في كمية القانون  تدريسي الوظيفي : العنوان
 الثالثة: الدرجة  الوظيفيةالدرجة 

 سنوات باالضافة الى قدم وظيفي لمدة سنتين.  42 عدد سنوات الخدمة:
، ير التعميم العالي والبحث العمميمن معالي وز تشكرات ( 2): عدد التشكرات
مدير  جمس القضاء االعمى وكتاب شكر وتقدير من رئيس م (01)باالضافة إلى 

 .جامعات، ومساعدي رؤساء جامعاتالوكالء الوزارات ورؤساء المعيد القضائي و 
 

 الحاصل عميها :االكاديمية الشهادات 
المعيد العالي لمدكتوراه في الحقوق  -الجامعة المبنانية  –دكتوراه في الحقوق  -4

ان االطروحة عنو  - 2141 -والعموم السياسية واالدارية واالقتصادية 
دراسة مقارنة في  -ضاء السمطة التنفيذية في العراق حاكمة رئيس واع)م  

المصري والمبناني  و ة االمريكي والبريطاني والفرنسياالنظمة السياسي
 والعراقي(

 .2112 –جامعة بغداد  –كمية القانون  –ماجستير في القانون العام  -2

 . 2112 –عة بغداد جام –كمية القانون  -بكالوريوس في القانون  -0

 

 الدورات الحاصل عميها:

مركز التطوير  –22ودورة المغة العربية رقم  45دورة التاىيل التربوي رقم  -4
ولغاية  46/3/2113لمفترة من  –جامعة بغداد  –والتعميم المستمر 

21/4/2113. 

mailto:musadaq111@yahoo.com


مركز التدريب  –المستوى المتقدم( دريب الميني بالمغة االنكميزية )دورة الت -2
ولغاية  4/5/2111لمفترة من  –وزارة العمل والشؤون االجتماعية  –ني المي

4/41/2111. 

لمفترة من  -جامعة بغداد  -مركز الحاسبة االلكترونية –دورة الترقيات العممية  -0
 .24/2/2116ولغاية  44/2/2116

-جامعة بغداد –مركز الحاسبة االلكترونية  -IC3 الحاسوب  ةدورة قياد -1
2144. 

 
 التي شغمتها: الوظائف 

الشؤون القانونية برئاسة جامعة بغداد لمفترة من في قسم واستشاري مدرس  -4
ست وشارك في المئات من وخالل الفترة المذكورة اعاله ترأ 25/2/2113

 المجان التحقيقية والتدقيقية.
لمعام في كمية طب الكندي  مادة حقوق االنسان و الحريات العامة مدرس -2

  .2116-2115الدراسي 

محاضر خارجي في مركز التطوير والتعميم المستمر في جامعة بغداد لدورات  -0
 2141وغيرىا من المواضيع االخرى عام  العقود الحكوميةالتحقيق االداري و 

 .2144و

( لمعام كمية دجمة الجامعة )قسم القانون مدرس مادة القانون الدستوري في -1
 .2144-2141الدراسي 

لمعام  مان االجتماعي في كمية دجمة الجامعةمدرس مادة قانون العمل والض -2
2144-2142. 

 2144مشاور قانوني في مكتب وزير التعميم العالي والبحث العممي عام  -3
وعضو ومقرر المجنة المحمية لممساءلة والعدالة في وزارة التعميم العالي 

 والبحث العممي.

جامعة بغداد  -ن كمية القانو  -حاليًا مدرس القانون الدستوري في القسم العام  -4
 .2141ابتداًء من ايار 



 
 : المؤلفة الكتب

 .2144-بيروت  –النظام القانوني لمدرجات الخاصة في العراق  -4

 .2142 -بغداد  -مكتبة السنيوري  –الوسيط في الخدمة الجامعية  -2

 -)دراسة مقارنة( النظام السياسيمنصب نائب رئيس مجمس الوزراء في  -0
 .2140 -بغداد -مكتبة السنيوري

الدار الجامعية لمطباعة  -موسوعة تشريعات التعميم العالي والبحث العممي -1
 .2141 -بغداد -والنشر

 .2141 -بغداد -مكتبة السنيوري -الوسيط في الخدمة المدنية -2

 .2141 -بغداد -مكتبة السنيوري –الوزير في الدساتير العراقية  -3

 -منشورات الحمبي الحقوقية -األضراب الميني لمعمال وآثاره )دراسة مقارنة( -4
 .2140-بيروت

 قيد –)دراسة مقارنة(  العراقي السمطة التشريعية في النظام السياسيرئيس  -5
  .نشرال

دراسة في إصالح البنى التشريعية واليياكل  -اإلصالح االداري في العراق -6
 أليف.قيد الت –كتاب مشترك  -اإلدارية

( تتضمن تجميع وتصنيف القوانين واالنظمة 06موسوعات تشريعية عدد )  -41
 كل فرع من فروع القانون عمى حدة. والتعميمات النافذة في

 
  البحوث

 -التنظيم الدستوري والقانوني لسمطة اعالن الحرب وحالة الطوارئ في العراق -4
 -(6-5)العدد  -الجامعة المستنصرية –كمية القانون  -مجمة الحقوق

2141. 

 .2112 –بحث مقدم لكمية القانون اثناء دراسة الماجستير  -االتحاد الفدرالي -2

 -كمية القانون -مجمة العموم القانونية -اليمين الدستورية في الدساتير العراقية -0
 .2141-العدد االول -جامعة بغداد



مجمة العموم  - التنظيم الدستوري والقانوني لمنصب نائب رئيس الدولة -1
  .2141 العدد الثاني -جامعة بغداد -كمية القانون -لقانونيةا

بحث مقدم لممؤتمر العممي  -نية لمطعون االنتخابية في العراقالطبيعة القانو   -2
 .2141 -اربيل -االول لممفوضية العميا المستقمة لالنتخابات

)دراسة في ضوء النضباط طمبة الجامعات والمعاىد العراقية التنظيم القانوني -3
 -26العدد  -مجمة القانون المقارن -حكام القانونين العراقي والمصري(أ

2116.  

بحث منشور في جريدة البينة الجديدة  -في التشريع العراقي اإلرىابجريمة  -4
 .2112 -شباط 24و23و22يام لثالث اعداد لأل

 -المسؤولية المينية لمصحفي )دراسة في ضوء قوانين النقابات الصحفية( -5
 .2140 -مصر –ى جامعة اسيوط بحث مقدم ال

بحث  -الحقوق المالية لموظف الخدمة الجامعية المحال عمى التقاعد -6
  .2142-العدد التاسع -مجمة القانون والقضاء-مشترك

مجمة  -الضمانات الدولية والداخمية لحماية حقوق العمال المياجرين -41
 .2144 -42العدد  -الجامعة المستنصرية –كمية القانون  -الحقوق

قانوني العمل  أحكام)دراسة في ضوء النضباط العمال  القانوني نظامال -44
 -الجامعة المستنصرية –كمية القانون  -مجمة الحقوق -العراقي والمصري(

 .2144 -(41-40)العدد 

)دراسة في ضوء أحكام قانوني العمل  عن العمل وقف العامل احتياطياً  -42
  .2144 -4العدد  -نيرينال جامعة -الحقوقكمية مجمة  -العراقي والمصري(

جامعة  –كمية الحقوق مجمة  -إثباتووطرق عقد العمل االلكتروني  -40
 .2142 -0العدد  -النيرين

مجمة   -دور منظمتي العمل الدولية والعربية في حماية حقوق العمال -41
 .2144 -الجامعة المستنصرية –كمية القانون  -الحقوق



في ظل دستور جميورية  ة البرلمانالمركز الدستوري والقانوني لييئة رئاس -42
الجامعة  –ة القانون كمي -مجمة الحقوق - )دراسة مقارنة( 2112العراق لعام 
 .2141 -المستنصرية

جامعة  -جمة كمية الحقوقم - التنظيم القانوني الحتساب مدة المحاماة -43
 . 2140 -النيرين

 س المحميةالجوانب الموضوعية واالجرائية في اقالة رئيس واعضاء المجال  -71
 .نشرقيد ال -

 قيد النشر. -الجمسة االولى النعقاد مجمس النواب -45

 
 المقاالت

مجمة  -دراسة تحميمية ناقدة لقانون التعديل االول لقانون الخدمة الجامعية -4
 .2142-الثامن العدد  -القانون والقضاء

قانون تحديد مدة والية رئيس الجميورية  ناقدة فيدستورية تحميمية قراءة   -2
العدد  -مجمة القانون والقضاء -رئيس مجمس النواب ورئيس مجمس الوزراءو 

  .2140 -الثالث عشر
 

 المهارات والخبرات االخرى
 اجتياز امتحان التوفلكذلك و اجادة المغة االنكميزية كتابة ونطقًا وترجمة فورية  -4

 .لمرتين

فرنسي عام االشتراك في دورات المغة الفرنسية المقامة في المركز الثقافي ال  -2
 لممستوى المبتدئ لمدة ستة أشير. 2144


