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في كلية القانون المساعد القانون العام  المرتبة العلمية :أستاذ
 .جامعة بغداد

 alarindas@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 /العراقبكالوريوس في القانون/ كلية الحقوق  : اسيالتحصيل الدر
 /العراق/ كلية الحقوق  العام ماجستير في القانون الدولي

 /العراق/ كلية القانون/ جامعة بغداد اإلداريدكتوراه في القانون 
  .العربية ، االنكليزية  ـــــــــــــــاث:اللغ

اري لالستشارات والخدمات العلمية في  مدير المكتب االستش - الفعالياث المهنيت 
 ولحد االن  3102كلية القانون جامعة بغداد منذ عام 

معاون عميد كلية القانون جامعة بغداد للشؤون العلمية -
 .3107والى 3105

-3105معاون عميد كلية القانون جامعة بغداد لشؤون الطلبة -
3106. 

القانون جامعة بغداد التعليم المستمر في كلية مدير وحدة -
3119-3106. 

مستشار قانوني في الدائرة القانونية واالدارية والمالية في وزارة -
 .3117-3115التعليم العالي والبحث العلمي 

و في الجمعية العراقية لمكافحة تعاطي المخدرات عض -
 والمسكرات والمؤثرات العقلية 

 عضو جمعية القانون المقارن . -
 تحاد الحقوقيين العراقيين .عضو ا -
 العراقية . اإلنسانعضو جمعية حقوق  -

الخبزاث واألعمال 

 :العلميت
ات القانون الحكومية منها واألىلية منذ عام في كلي محاضر. 0

على مستوى الدراسات االولية  وحتى الزمن الحاضر0998
 الماستر والدكتوراةبلوم العالي و دالوالدراسات العليا /



 وللمواد الدراسية االتية:
 اصول القانون وفلسفتو.-
 القانون الدولي العام-
 القانون الدولي الخاص-
 القانون االداري الدولي-
 القانون االداري والقضاء االداري-
 العقود الدولية-
 .الحوكمة االلكترونية-
  المدخل لدراسة النظرية العامة لمكافحة الفساد.-
حية مطلقة أمام  مختل  المحاكم المدنية صال يذ محامي. 3

 .3115-0995والعسكرية منذ عام 
على العشرات من رسائل الماجستير واطاريح  االشراف.2

الدكتوراة ومشاريع التخرج لطلبة كلية القانون جامعة بغداد على 
 مستوى الدراسة االولية والعليا .

  :العمل الحالي .4
ليات القانون في العراق لرسائل الماجستير مقييم معتمد في ك-

القانون  ي كلياتواطاريح الدكتوراة وبحوث الترقية العلمية لتدريس
 في مختل  الجامعات العراقية .

 مدرب في مجال حقوق االنسان ومكافحة الفساد .-
 خبير قضائي لدى المحاكم  في العراق.-
 لمخطوطة االتي:واالمؤلفات المطبوعة وتحت الطبع  - .6
حق الدفاع الوقائي عن النفس ونظام االمن الجماعي )دراسة -

 ام الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة(.كموازنة في اح
حق الدولة في حماية امنها الوطني وحقوق االجانب قبلها -

 )دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية والقانون الدولي (.
دارة في حماية الصحة العامة في النظام القانوني لسلطة اال-

سلطة االدارة في حماية البيئة من -     القانون العراقي والمقارن 
 .مضار التلوث 

  .المسؤولية التاديبية للقضاة في القانون العراقي والمقارن-



في مكافحة االتجار بالبشر في  الدولةسلطة التنظيم الدستوري ل-
 .القانون العراقي والمقارن

العقود االدارية المستحدثة ودورىا في انشاء المرافق العامة في -
  .العراق
سلطة االدارة في مكافحة االرىاب في القانون العر اقي -

 والمقارن
سلطة االدارة في استخدام القوة في مواجهة االضطرابات العامة -

 حماية للنظام العام
نون العراقي التنظيم القانوني للمارسة العمل االعالمي في القا-

 والمقارن.
فقو القضاء اإلداري )دراسة في األنموذج العراقي للقضاء -

 . اإلداري (
 . الدليل إلى أصول التحقيق اإلداري في الجرائم االنضباطية-
 .(استقالل القضاء اإلداري )خالصة القراءة القانونية-
التي تهم  األحكام ألىم)حصر وبيان من ال يحضره القاضي- 

ما ينزل بهم من نوازل ال يحضرىم فيها قاض أو محام و الناس 
 .للنصح والمشورة(

العديد من الدراسات والبحوث منها على سبيل المثال ال ولي 
 :الحصر
)دراسة في قوانين  ئهاإفشاوحرمة االمن الوطني  أسراركتمان -

 .الوظيفة العامة والعقوبات النافذة(
حترام الحريات العامة في مبدأ الموازنة بين اعتبارات االمن و ا-

 الدولة الديمقراطية.
 تحليل مفهوم االرىاب بين القوانين الوطنية والقانون الدولي .-
 التنظيم القانوني للتدابير العسكرية ودورىا في مكافحة االرىاب -
 التنظيم القانوني للتدابير المالية ودورىا في مكافحة االرىاب . -
وضع على قائمة االرىاب وأثره في التنظيم القانوني لقرار ال-

 مكافحتو .



المواجهة القانونية للجرائم المرافقة لالرىاب في القانون العراقي -
 والمقارن )تجارة المخدرات والبشر وغسيل االموال( .

مسؤولية الدولة عن تعويض االضرار الناشئة عن عمليات -
 االرىاب .

ق الحرب على مشروعية استخدام الطائرا بدون طيار في نطا-
 االرىاب .

 المواجهة القانونية لالرىاب االلكتروني )الوقاية والعالج(.-
التكيي  القانوني لجرائم داعش االرىابية في ضوء احكام -

 القانون الدولي .
اىمية التوثيق الدقيق لجرائم داعش االرىابية في مكافحتو . -

كرية في التنظيم الدستوري للسيطرة المدنية على المؤسسة العس
 القانون العراقي والمقارن .

العام تعارض األحكام بين القوانين الوطنية والقانون الدولي -
 وطرق رفعو.

 ءة في الدور القضائي لإلدارة.(.اإلدارة القاضية )قرا-
 الوضع القانوني للمفتش العام في القانون العراقي-
 في القانون العراقي. القانونية لعضو البرلمان  ةالمسؤولي-
 في العراق رؤية قانونية اقتصاديةخصخصة المرافق العامة -
 ي النظام الدستوري العراقي والمقارن.مكان الدين ف-
 اجراءات التضمين في القانون العراقي قراءة ناقدة.-
 مقدمة في دولة القانون المعنى واالركان والمؤسسات.-
ىذا فضال عن العشرات من المقاالت المنشورة في الصح  -

 .منها القانوناليومية في شؤون 
 
مهارات متقدمة في الحاسوب واستخدام التقانة الحديثة في . 

 االدارة
 


