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  فالح إسماعیل حاجم : االسم الثالثي

١٩٥٤-محافظة الدیوانیة/ قضاء الشامیة : محل وتأریخ الوالدة
                         

:التحصیل العلمي

شھادة إعدادیة تجارة الدیوانیة؛١٩٧٣
ترك الكلیة بسبب مطاردة أجھزة امن النظام الصدامي (النجف االشرف/ كلیة الفقھ اإلسالمي ١٩٧٥–١٩٧٣
؛)المقبور
موسكو؛/ شھادة الماجستیر بالقانون الدولي من جامعة الصداقة بین الشعوب + شھادة البكالوریوس١٩٨١
الیمن؛–جامعة عدن / استاذ بكلیة الحقوق ١٩٨٢–١٩٨١
العراق؛كردستان ) / البیشمھ ركھ(حركة االنصار ١٩٨٦–١٩٨٢
صحافة المعارضة العراقیة الوطنیة، دمشق الشام؛١٩٨٩-١٩٨٧
في الجامعة الروسیة للصداقة؛) دكتوراه(طالب دراسات علیا ١٩٩٢-١٩٨٩
شھادة الدكتوراه باختصاص تأریخ ونظریة الدولة والقانون وتأریخ العلوم السیاسیة والقانونیة من ١٩٩٢

.الجامعة الروسیھ للصداقھ
:العـمــل                                                     

موسكو؛/ مستشار قانوني في شركة النورس التجاریة ١٩٩٥–١٩٩٣
الجامعة الروسیة للصداقة  / أستاذ القانون الدستوري ونظریة الدولة والقانون بكلیة الحقوق ٢٠١٣–١٩٩٥

وأستاذ محاضر في معھد التعلیم عن بعد  في عشر مدن روسیة إضافة إلى العاصمة موسكو؛
موسكو، إضافة لعملي بكلیة الحقوق؛/ أستاذ في معھد القانون الدولي٢٠٠٠–١٩٩٤

؛جامعة الصداقھ/ لقانون الدستوري في كلیة الحقوق مقرر قسم ا
الفضائیة؛" روسیا الیوم"إعالمي في قناة ٢٠١٣–٢٠٠٦
تدریسي في الكلیة اإلسالمیة الجامعة، الدیوانیة؛٢٠١٥-٢٠١٤
.                                           أستاذ في كلیة القانون جامعة القادسیة... -٢٠١٥

  

:المنشورةاالعمال
           

–بكلیة الحقوق ) مقرر دراسي لطلبة الماجستیر(مفاھیم إسالمیة بصدد سلطة الدولة - ١
؛)باللغة الروسیة(١٩٩٩جامعة الصداقة  موسكو 

باللغة (٢٠٠١موسكو  ) كتاب مقرر لطلبة البكالوریس والماجستیر(القانون الدستوري لبلدان الشرق األوسط - ٢
؛)الروسیة

) كتاب مقرر لطلبة البكالوریوس والماجستیر(القانون الدستوري لبلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا - ٣
؛)باللغة الروسیة(٢٠٠٩موسكو

؛٢٠٠٥موسكو ) دراسة مقارنة(كراس تحت عنوان التنظیم القانوني الجراء العملیة االنتخابیة - ٤
؛٢٠١٦بغداد . ابیة، دار المدى للصحافة والنشرالمعالجة القانونیة لتنظیم العملیة االنتخ- ٥
.٢٠١٦بغداد . أساسیات الدولة الفیدرالیة المعاصرة، دار الرواد المزدھرة- ٦
.مقالة وبحث باللغتین العربیة والروسیة في مجال نظریة الدولة والقانون والقانون الدولي٧٠اكثر من -
رسالة ماجستیر ودكتوراه تحت إشرافي   ٨٠مناقشة أكثر من إشراف على رسائل الدكتوراه والماجستیر وتمت-

.١٩٩٧المباشر منذ عام 
.المشرف على حلقات البحث العلمي لطلبة كلیة الحقوق بالجامعة الروسیة للصداقة

).النتخاب البرلمان واجھزة االدارة الذاتیة(المشرف على تطبیق طلبة كلیة الحقوق في اللجان االنتخابیة 
  



. بناء على قرار المجلس العلمي للجامعة الروسیة للصداقة تم منحي لقب أستاذ مساعد في عام   -
١٩٩٨.

منحي لقب ٢٠٠٢واستنادا إلى قرار لجنة التقییم في وزارة التعلیم العالي الروسیة تم في عام -
  .أستاذ مساعد 


