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-:التحصیل الدراسي
عنوان / ٢٠١٥جامعة بابل/تخصص دقیق في القانون الدستوري / القانونالعام فلسفة في /دكتوراه .١

.)دراسة مقارنة–الختصاصات الدستوریة في نظام الثنائیة البرلمانیة تنظیم ا(االطروحة 
حریة تكوین االحزاب السیاسیة في القانون ( عنوان الرسالة٢٠١٢/جامعة بابل/ ماجستیر في القانون العام .٢

.)العراقي والمقارن
).٢(حائز على التسلسل ٢٠٠٩جامعة القادسیة / ي القانون بكلوریوس ف.٣
١٩٩١-١٩٩٠بابل/ المعھد الفني التكنلوجي / حاسباتااللكترونیك و/ دبلوم فني .٤

  الخبرات العلمیة

للحاسبات من جامعة IC3لتأھیلیة ودورة ال  احاصل على شھادتي اجتیازدورة الحاسوب-١
.المقامة في جامعة القادسیةالقادسیة

.)التوفل(حاصل على شھادة اجتیاز اختبار كفأة اللغة االنكلیزیة -٢
.المقامة في جامعة القادسیةحاصل على شھادة اجتیاز دورة التأھیل التربوي -٣
.المقامة في جامعة القادسیةحاصل على شھادة اجتیاز دورة التقنیات االلكترونیة -٤
.حاصل على شھادة اجتیاز دورة التعلیم االلكتروني المقامة في جامعة القادسیة-٥
.اجریت اختبار صالحیة التدریس المقام في جامعة القادسیة بنجاح -٦
٢٠١٢الكلیة االسالمیة الجامعة لعام /لمادة القانون الدستوري یس لقسم القانون ومدرسرئعملت ك-٧
٢٠١٤- ٢٠١٣جامعة القادسیة لعام / كلیة القانون / لتحقیق االجرامي كمحاضر لمادة أصول اعملت-٨
٢٠١٤-٢٠١٣جامعة المستقبل العام / كلیة القانون تدریسي فيعملت ك-٩

٢٠١٤-٢٠١٥جامعة القادسیة لعام / كلیة القانون على مالككتدریسي اعید تعییني- ١٠

والمقبولة للنشرالمنشورةالبحوث العلمیة

بحث منشور في  -)سسة لحریة تكوین االحزاب السیاسیة في القانون العراقي والمقارنالمؤالمبادئ (-١
.مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة

في  مجلة القادسیة للقانون مقبول للنشربحث )دراسة مقارنة–احكام تكوین نظام الثنائیة البرلمانیة (-٢
.والعلوم السیاسیة



في  مجلة قبول للنشربحث م) دراسة مقارنة–تنظیم االختصاصات المالیة في نظام الثنائیة البرلمانیة (-٣
.القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة

  الخبرات العملیة اھم 

.العسكريھیئة التصنیع ١٩٩١تعینت في دوائر الدولة ألول مرة عام .١
.١٩٩٧-١٩٩٤زن المنطقة الجنوبیة من عام امدیر مخ.٢
.٢٠٠٤-٢٠٠٣عضو المجلس البلدي في الدغارة .٣
.٢٠٠٨–٢٠٠٤عضو مجلس محافظة الدیوانیة من عام .٤
.٢٠٠٨- ٢٠٠٤الناطق الرسمي لمجلس محافظة الدیوانیة .٥
.  ٢٠٠٨-٢٠٠٧رئیس ھیئة المتابعة وإالصالح االداري .٦
.لعراق واقالیم امحافظات جالس متنسیقیة لعضو الھیئة ال.٧
.جریدة صدى الدیوانیة تحریر نائب رئیس .٨
.٢٠٠٨–٢٠٠٤للفترة من ) fm(ذاعة رادیو الدیوانیة  رئیس الھیئة االداریة إل.٩

-:رئاسة اللجان .١٠
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤مجلس محافظة الدیوانیة للفترة رئیس لجنة الصناعھ والتجارة  في.
 ٢٠٠٦–٢٠٠٥مجلس محافظة الدیوانیة للفترةرئیس لجنة الطاقھ.
 ٢٠٠٨–٢٠٠٦رئیس لجنة التنسیق والعالقات العامھ لمجلس محافظة الدیوانیة للفترة.

 لجنة فرعیة في مختلف االختصاصات ) ٧٣(ترأست.

  -:العضویة 

.العراقیینعضو نقابة المحامین.١
.عضو نقابة الصحفین العراقین .٢
.اتحاد الحقوقیین العراقیینعضو .٣
.عضو مجلس شیوخ عشائر الدیوانیة .٤

  
  المشاركات اھم 

شاركت في مؤتمرات الھیئة التنسیقیة لمجالس محافظات العراق.١
  - :المقامھ في 

لمناقشة مسودة قانون مجالس محافظات اربیل   -أ
لمناقشة الصالحیات الالمركزیة االداریة لمجالس المحافظات بغداد   -ب
شاركت في مؤتمر القانون الدولي االنساني والعمل االنساني المستقل والذي اقامتھ منظمة عمان .٢

الصلیب االحمر الدولیة
شاركت في اعداد الھیكلیة االداریة في مجلس محافظة الدیوانیة وبالتنسیق  مع وزارة المالیة بغداد.٣

العراقیة 
عضو لجنة استالم الملف االمني ونقل المسؤولیة االمنیة من قوات متعدد الجنسیات الى القوات .٤

العراقیة 
شاركت في كتابة النظام الداخلي لمجلس محافظة الدیوانیة لدورتھ االولى.٥
شاركت في كتابة النظام الداخلي لمجلس محافظة الدیوانیة لدورتھ الحالیة.٦
٢٠١٣ھ جامعة الدول العربیة في بغداد سنة تمنوني الذي اقاالقاشاركت في مؤتمر الوعي .٧

  اھم التشكرات

السید وزیر الدولة لشؤون المحافظاتشكر وتقدیر منحاصل على كتاب -١



حاصل على كتابي شكر وتقدیر من السید رئیس مجلس محافظة الدیوانیة   -٢
حاصل على كتاب شكر وتقدیر من السید محافظ الدیوانیة-٣
  الدولیةعلى كتاب شكر وتقدیر من منظمة الصلیب االحمر الدولیةحاصل -٤

  أخرى

انتمي الى عائلة جھادیة معروفة وھي تمثل احدى زعامات قبیلة االكرع ولھا دور في تاریخ -١
.العراق السیاسي السیما في االنتفاضة الشعبانیة المباركة

.اسیینمن ذوي الشھداء في المقابر الجماعیة ومن ذوي السجناء السی-٢
.بجنایة او جنحة مطلقاغیر محكوم-٣
  .لم اتعرض الى أیة عقوبة إنضباطیة اثناء الخدمة في دوائر الدولة-٤


