
جامعة القادسیة/ كلیة القانون / عدنان عاجل عبید . د.م.ا

-:يالتحصیل الدراس
من ضمن العشرة األوائل حقوق جامعة النھرین حاصل على شھادة البكالوریوس من كلیة ال:١

٢٠٠٠للعام 
من الكلیة ذاتھا وبتقدیر قانون العام تخصص القانون العاماليحاصل على شھادة الماجستیر ف:٢

٢٠٠٢جدا للعام الدراسي جید
حاصل على شھادة الدكتوراه في القانون العام تخصص القانون الدستوري من الكلیة ذاتھا :٣

بتقدیر جید جدا ٢٨/٥/٢٠٠٧-٢٠٠٥/ ١/١٠ضمن المدة االصغریة من 
١/٨/٢٠٠٧حاصل على لقب مدرس بتاریخ : ٤
١/٨/٢٠١٠حاصل على لقب استاذ مساعد في : ٥

:لخبرات التدریسیة واالمھنة 
يمحاموأستاذ جامعي  :١

٢٠٠٢تدریسي في كلیة القانون جامعة القادسیة منذ عام 
٢٠٠٦ممحاضر مادة حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في كلیة اإلدارة واالقتصاد للعا

٢٠٠٦محاضر مادة حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في كلیة اآلداب للعام 
٢٠٠٧و٢٠٠٦و٢٠٠٥و٢٠٠٤و٢٠٠٣ي لألعوام القانون الدستورمدرس مادة 

٢٠١٣الى عام ٢٠٠٧في كلیة القانون جامعة القادسیة للعام رئیس قسم القانون العام:٢
٢٠٠١بغداد منذ عام .عضو جمعیة القانون المقارن العراقیة:٣
٢٠٠٤عمان منذ عام .عضو مركز دراسات اإلسالم والدیمقراطیة :٤
٢٠٠١اقیة منذ عام عضو نقابة المحامین العر:٥
جامعة القادسیة.رئیس مجلس إدارة المكتب االستشاري القانوني في كلیة القانون : ٦
.٢٠٠٨عضو المركز العراقي للدراسات الفیدرالیة في عام : ٧
٢٠٠٩عضو المجلس االستشاري لمجلس محافظة الدیوانیة منذ عام : ٨
جامعة بابل .الماجستیر في كلیة القانون / ا محاضر القانون الدستوري لطلبة الدراسات العلی: ٩

.٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣لالعوام 
٢٠١٤استاذ مادة قانون التنفیذ في كلیة االمام الصادق الجامعة لعام :١٠
٢٠١٤-٢٠١٣بغداد من –جامعة النھرین / عمید كلیة الحقوق :١١

یة وورش العملالمشاركات العلمیة المحلیة والدولیة في المؤتمرات والدورات التدریب
المشاركات المحلیة:ا

جامعة القادسیة \الندوة الدستوریة األولي المنعقدة في قسم القانون في كلیة اإلدارة واالقتصاد)١
٢٠٠٤آذار ٤في )الدستور العراق الجدید(الموسومة

٩في )اإلرھاب الدولي وأثاره(الندوة المنعقدة على قاعة رئاسة جامعة القادسیة الموسومة)٢
٢٠٠٤یسان ن

مؤتمر حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني المنعقد في منتجع دوكان في السلیمانیة من )٣
٢٠٠٤حزیران ٢٨-٢٦
٢٠٠٤سلسلة ورش العمل المنعقدة في جمعیة حقوق اإلنسان في بابل للعام )٤
٢٠-١٩ریخ المؤتمر العلمي السادس لالختصاصات اإلنسانیة المنعقد في جامعة القادسیة بتا)٥

٢٠٠٧كانون األول 



المنعقدة ) طبیعة نظام الحكم في العراق (جامعة القادسیة الموسومة –ندوة كلیة القانون )٦
.جامعة القادسیة _على قاعة السنھوري في كلیة القانون ٩/١/٢٠٠٨بتاریخ 

یة والحكومة جامعة القادس–المثاقفة الدستوریة للنظام الفیدرالي بین أساتذة كلیة القانون )٧
على قاعة السنھوري في كلیة القانون ٢٩/١/٢٠٠٨المحلیة في مدینة الدیوانیة المنعقدة بتاریخ 

.جامعة القادسیة –

-٤المؤتمر التأسیسي للمركز العراقي للدراسات الفیدرالیة المنعقد في اربیل من )٨
٦/١١/٢٠٠٨.

اشكالیة الثقافة الدستوریة ( بعنوان ٢٠١٠ندوة اتحاد االدباء والكتاب في تشرین الثاني )٩
)في العراق

المركز الدستوري للھیئات المستقلة في دستور ( الحلقة النقاشیة الموسومة )١٠
٢٠١١شباط ) ٢٠٠٥

ندوة كلیة االداب الموسومة المراة وتحدیات العصر ببحث موسوم مدى مشروعیة تمییز 11)
٢٠١١-٣-١المراة في القوانین في 

ؤسسة المدى بالتعاون مع مجلس القضاء االعلى بالبحث الموسوم كفالة الحقوق مؤتمر م)12
٢٠١١-٢-١٥والحریات الشخصیة للقضاة في 

مؤتمر مؤسسة المدى بالتعاون مع مجلس القضاء االعلى بالبحث الموسوم كفالة الحقوق )١٣
٢٠١١-٢-١٥والحریات الشخصیة للقضاة في 

یة عن البحث الموسوم تحدیث منھاج تدریس القانون مؤتمر كلیات القانون العراق14)
في كلیة القانون ٢٠١١نیسان ١٤- ١٣الدستوري في كلیات القانون العراقیة المنعقد من 

جامعة القادسیة

محاضر في دورة تعلیم تدریس حقوق االنسان والدیمقراطیة التي اقامھا المكتب )15
٢٠١١-٤-١٢االستشاري القانوني في یوم 

جامعة القادسیة عن –المؤتمر العراقي العلمي االول لكلیات القانون في كلیة القانون 16)
في ) تحدیث تدریس منھاج القانون الدستوري في كلیات القانون العراقیة( البحث الموسوم 

٢٠١١/ نیسان / ١٤-١٣

بالتعاون مع البیت ندوة ثقافة احترام القانون في العراق التي نظمھا اتحاد الحقوقیین 17)
الثقافي في الدیوانیة والمشاركة بمحاضرة بعنوان اثر تاسیس الدولة العراقیة على الثقافة 

٢٠١١-٦-٢٤القانونیة في 



عضو لجنة تحكیم المؤتمر العلمي الختیار البحوث المشاركة في المؤتمر العربي المنعقد )18
-٦-٢٨ضیة في جامعة القادسیة بتارخ على قاعة الدراسات العلیا في كلیة التربیة الریا

٢٠١١
٢٠١١–٨-١٢ندوة في اذاعة الدیوانیة عن تقییم قانون حمایة الصحفیین في )١٩

المشاركة في الدورة التدریبیة المقامة من برنامج العدالة في متناول الجمیع في بغداد من )20
. على كتابة المشاریع للمنظمات غیر الحكومیة. ٩/٢٠١١/ ٢٨-٢٧

شھادة المشاركة التدریبیة في دورة كتابة المشاریع للمنظمات غیر الحكومیة )٢١

جامعة القادسیة المنعقدة على قاعة / ندوة تطبیق النظام الدراسي الفصلي في كلیة القانون )٢٢
الیة ( والمحاضرة بعنوان ٢٠١١-١٠-٩جامعة القادسیة في –ملتقى العدالة في كلیة القانون 

.النظام الفصلي في كلیة القانون تطبیق 

٢٠١١/ ١١/ ١٧-١٦جامعة كركوك المنعقد في –المؤتمر العلمي الثاني لكلیة القانون )٢٣
) اشكالیة حل مجلس النواب في العراق ( من خالل البحث الموسوم 

مشاركة في ندوة تنازع الصالحیات بین السلطة المركزیة والمحافظات غیر المنتظمة 24 )
اشكالیة قطاع الكھرباء في ( جامعة القادسیة عن البحث الموسوم –یم في كلیة القانون باقل

٢٠١٢/ ٢/ ٨في ) العراق بین تخبط السلطة المركزیة وعجز ادارات المحافظات 

قراءة ( مشاركة في ندوة مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتیة والبحث المقدم بعنوان )25
على قاعة ملتقى العدالة ٢٠١٢-٦-١٣المعلوماتیة المنعقدة بتاریخ في مشروع قانون جرائم 

.جامعة القادسیة –في كلیة القانون 

٢٦: ( .
.١١/٢٠١٢/ ٢٩-٢٧الجادریة من / والبحث العلمي في بغداد 

/ ندوة الشخصیة االنتحاریة بین الشریعة والقانون المنعقدة في رئاسة جامعة النھرین ) ٢٧
٢٠١٤نیسان 

٢٠١٥جامعة القادسیة في اذار .ندوة ازمة المواطنة في العراق المنعقدة في كلیة االداب ) ٢٨

تشرین جامعة القادسیة في/ ندوة اسباب الطالق في العراق المنعقدة في كلیة االداب ) ٢٩
٢٠١٤االول 

.إشكالیة قطاع الكھرباء بین تخبط السلطة المركزیة وعجز مجالس المحافظات ) ٣٠
وقائع المؤتمر الوطني  الصالحیات المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم الذي عقدتھ وزارة الدولة 

٢٠١٢لشؤون المحافظات في كانون الثاني 



المشاركات الدولیة:ب
\ؤتمر مبادئ الدستوریة العراقیة النظریة وتطبیقھا في الواقع المنعقد في مملكة البحرینم:١

والذي نظمتھ نقابة المحامین البحرینیة٢٠٠٣\٢١-أیلول ١٨المنامة من 

كانون ٢١إلى ٢٠المنعقد في عمان من -التجربة األردنیة–مؤتمر اإلسالم والدیمقراطیة :٢
األردنيةركز دراسات اإلسالم والدیمقراطیوالذي نظمھ م٢٠٠٤الثاني 

٢٠٠٥شباط ٢٥الى٢٠األردن من \مؤتمر مبادئ الدستوریة العراقیة المنعقد في عمان: ٣
ABAوالذي نظمتھ نقابة المحامین األمریكیة 

حول مبادئ الفیدرالیة في -٢٠٠٧أب ١٩-٥األردن من \الدورة التدریبیة المنعقدة في عمان:٤
ي نظمتھا السفارة الكندیة في عمانالعراق والت

مؤتمر سوریا حول حوار الحضارات بالحث الموسوم اثر تدریس حقوق االنسان في :٥
.٢٠١١-٣-١٥تعزیز حوار الحضارات في الجامعات العراقیة في 

.٢٠٠٩مصر في / جامعة اسیوط / مؤتمر القانون واالسرة المنعقد في كلیة الحقوق : ٦

یة االنجازات العلم
-:البحوث:ا

جامعة .منشور في مجلة كلیة اآلداب \عالقة الدین بالدولة في الدساتیر المقارنة :١
٢٠٠٦السنة )٢- ١(العدد)٩(المجلد.القادسیة

منشور في مجلة جامعة بابل \جرامي في الدساتیر العراقیة اإلرھاب اإل:٢
٢٠٠٥حزیران )٦(العدد)١٠(المجلد

منشور في مجلة البحوث والدراسات / بین االفراط والتفریط حل مجلس النواب في العراق: ٣
٢٠١٣دیسمبر ٥٩القاھرة العدد / العربیة 

\القادسیة للقانون والعلوم السیاسیةمنشور في مجلة \مدى دستوریة تمییز المرأة في القوانین:٤
٢٠٠٨األولكانون –األولالمجلد –العدد الثاني 

٢٠٠٨–٥٥العدد \منشور في مجلة القانون المقارن \ي العراق مال النظام االتحادي ف: ٥

منشور في مجلة القانون الصادرة عن كلیة القانون جامعة \الدساتیر االنقالبیة في العراق : ٦
.٢٠٠٩الكوفة العدد الثاني 

دستوریة تفسیر مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقا لدستور جمھوریة العراق لسنة : ٧
٢٠١٥.جامعة بابل –كلیة القانون / منشور في مجلة المحقق الحلي .٢٠٠٥



٨:\
٢٠٠٦-أیلول–إنسانیة )٣(العدد)٤(المجلد

: االطار القانوني للتؤامة بین الجامعات العراقیة والعالمیة : ٩
٢٩/١١/٢٠١٢-٢٧الجادریة من / الصالح التعلیم العالي في العراق المنعقد في بغداد 

.إشكالیة قطاع الكھرباء بین تخبط السلطة المركزیة وعجز مجالس المحافظات : ١٠
وقائع المؤتمر الوطني  الصالحیات المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم الذي عقدتھ وزارة الدولة 

٢٠١٢شؤون المحافظات في كانون الثاني ل

١١:
.٢٠١٤نیسان / رئاسة جامعة النھرین 

٢٠٠٥: ١٢.
النشر 

-:الكتب: ب
اثر استقالل القضاء عن الحكومة في دولة القانون)١

.في العراق الدستوريالنظریة العامة والنظام / القانون الدستوري )٢

مشترك/ دراسة مقارنة في فرنسا ومصر والعراق/ القضاء االداري )٣

قید النشر /النظام الدستوري في العراق )٤

قید النشر / ببحوث معمقة٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة )٥

قید النشر / ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التادیبیة )٦

:المقاالت : ج
طبیعة نظام الحكم في العراق)١

بدایة التجربة الفیدرالیة في العراق)٢

يإلقامة النظام الفیدرال٢٠٠٥تور مدى تھیؤ دس)٣

طبیعة نظام الحكم في العراق)٤

٢٠٠٨لسنة ٢١ظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم الجدوى القانونیة لقانون المحاف)٥



:االشراف والتقییم العلمي  
١(.

.لطلبة الدكتوراه والماجستیر ٢٠١٣-٢٠١٢الدراسي 
١٣)٢

.وجامعة الكوفة وجامعة بابل  
١٢( )٣ . (–

.بغداد ، البصرة ، تكریت ، الكوفة ، بابل : النھرین وكلیات القانون 
جامعة النھرین .عضو لجنة مناقشة الطروحات الماجستیر والدكتوراه في كلیة الحقوق )٤

–
). ٢٢( تكریت عدد  

––في كلیة القانون ) ٢(تقییم الكتب المنھجیة عدد )٥
.القادسیة 

:التشكرات و الجوائز العلمیة: 
١(

٢٠١٠.
.٢٠٠٩في جامعة القادسیة لسنة ١٢جائزة األستاذ المتمیز في حفل تخرج الدورة )٢
.٢٠١٠في جامعة القادسیة لسنة ١٣جائزة األستاذ المتمیز في حفل تخرج الدورة )٣
/ ق )٤

.٢٠١٣لسنة 
)٣(شكر وتقدیر من معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عدد )٥
)٧(شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة القادسیة عدد )٦
)١٤(جامعة القادسیة عدد –شكر وتقدیر من السید عمید كلیة القانون )٧
)٣(شكر وتقدیر السید رئیس جامعة النھرین عدد )٨
).٥(یر من المؤسسات المختلفة عدد شكر وتقد)٩


