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 علِ نجْة حوزه :   ـن ـــــــــاالســ

  7/1/1691 : الد ــجاسّخ الوْـ

 هحزًج الحالة الزًجْة :

 هسلن :   الذّـــــــــــانة

 قانٌى اداسُ :    صــــــالحـخـص

  اسحار جاهعِ : وــــــــــــالٌظْف

 دكحٌساه حقٌق  الذسجة العلوْة :

 جاهعة القادسْة –كلْة القانٌى :        عنٌاى العول

 ali2013najeb@gmail.com :كحشًنِ الثشّذ إالل

 

 

 

 أًالً : الوؤىالت العلوْة

 

ذالتاروخذةذـــالؽؾقذاجلامعةذالدرجةذالعؾؿقة

 بكالوريوس

 

ذ1984ذالؼانونذبغداد

ذ2001ذالؼانونذبابل املاجستري

 هالدكتورا

 

ذ2015ذاحلؼوقذحؾوان

ذ1994ذ-ذادلعفدذالؼضائي/بغدادذ أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 

 االلقاب العلوْةثانْاً : 

 

 

 

 

 : الوقشسات الذساسْة الحَ قوث تحذسّسيا ثالثا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

ذ2005-2002ذاالدالمقةذالشروعةذالؼانونذ1

ذ2007-2005 فؾدػةذالؼانونذ2

ذ2010-2008ذاصولذاحملاكؿاتذاجلزائقةذالؼانونذ3

ذ2019-2014ذقانونذاداريذالؼانونذ4

 

 :أششف علْياالحِ ( الشسائل  ،االطاسّح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

ذ2016ذقانونذعامذالضرائبذوالردومذ)ردالةذماجدتري(اختصاصذاحلؽومةذاحملؾقةذيفذفرضذذ1

ذ2017ذقانونذعامذادراجذادلتعاقدذمعذاالدارةذيفذالؼائؿةذالدوداءذ)ردالةذماجدتري(ذ2

ذ2018ذقانونذعامذ)ارروحةذدكتوراه(الرقابةذاالداروةذعؾىذحروةذالصحافةذذ3

ذ2018ذقانونذعامذالـظامذاالحتاديذيفذالعراقذبنيذالـظروةذوالتطبققذ4

 

 

 

 تارٌخ الحصول على اللقة  اللقة العلمً  خ

 2001 مدرس مساعد 1

 2002 مدرس 2

 2014 استاذ مساعد 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 الحِ شاسك فْياالعلوْة ًالنذًات الوؤجوشات : خاهسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

بودرت 

 حضور(

ذحماضرذقدمذالؼانونذ/جامعةذالؼاددقةذ2004ذالدستور العراقً الجدٌدندوج حول ذ1

ذحماضرذذرئادةذجامعةذالؼاددقةذ2004 هاب الدولً واثارهراالندوج حول ذ2

ذحماضرذجامعةذالؼاددقةذ2007ذادلؤمترذالعؾؿيذالدادسذلالختصاصاتذاالندانقةذ3

ذحماضرذجامعةذالؼاددقةذ2007 ربقعةذنظامذاحلؽمذيفذالعراقذندوج حولذ4

ذحماضرذكؾقةذالؼانون/ذجامعةذالؼاددقةذ2008ذاجلامعةذودورهاذيفذتأمنيذالوفاقذالورينذندوج حولذ5

ذحماضرذكؾقةذالؼانون/ذجامعةذالؼاددقةذ2008ذادلؤمترذالعؾؿيذاالولذيفذكؾقةذالؼانونذ6

ذحماضرذكؾقةذالؼانون/ذجامعةذالؼاددقةذ2006ذ2005ندوةذحولذالددتورذالعراقيذاجلدودذلعامذذ7

ذالعؾؿيذالتخصصيذيفذاجلامعةذالعراققةذادلـعؼدادلؤمترذذ8

ذكربالءذةباالذرتاكذمعذجامعذ

ذحبثقةذكؾقةذالؼانون/جامعةذكربالءذ2015

ذحبثقةذكؾقةذالؼانون/جامعةذاهلذالبقتذ2015ذادلؤمترذالعؾؿيذالدـويذاحلاديذعشرذ9

ذمؤمترذالددتورذالعراقيذبنيذالـظروةذوالتطبققذالذيذ10

ذعؼدذيفذممؾؽةذالبحرونذذ

ذحبثقةذنؼابةذاحملامنيذالبحروـقةذذ2003

ذحماضرذكؾقةذادلدتؼبلذاجلامعةذ2019ذادلؤمترذالؼانونيذالدوليذالثالثذذ11

ذحماضرذجامعةذالؽوفةذ2019ذالدوليذالدـويذالدابعذلضؿانذاجلودةادلؤمترذذ12

ذحماضرذالؼانون/جامعةذاهلذالبقتكؾقةذذ2019ذادلؤمترذاذلعؾؿيذالدـويذاخلامسذعشرذ13

 

  االخشٍ: األنشطة العلوْة  سادسا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

ذاحتادذاحلؼوققنيذفرعذالدووانقةحماضرذيفذذمدورذذعبةذاالداءذاجلامعي

ذتدروديذومشرفذعؾىذالدراداتذالعؾقاذيفذمعفدذالعؾؿنيذمؼررذجلـةذالرتققات

ذاألذرافذعؾىذالتدروبذالصقػيذيفذاحملاكمذرئقسذجلـةذالرتققاتذالعؾؿقة

ذعضوذجلـةذاختبارذالتدرودقنيذوادلعقـنيذاجلددذيفذاجلامعةذعضوذالؾجـةذاالمتحانقةذلؾدراداتذالعؾقاذ

ذذاالذرافذعؾىذرؾبةذالدراداتذالعؾقا

ذذاالذرافذعؾىذحبوثذالتخرج
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ً شيادات الحقذّش. الجٌائز كحة الشكش ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير أوكتاب الشكر  ت

 4002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر ذ1

 4002 عميد كلية القانون  كتاب شكر ذ2

 4002 جامعة القادسية  شهادة تقديرية ذ3

 4002 رئيس الجامعة كتاب شكرذ4

 4002 عميد كلية القانون  كتاب شكرذ5

 4002 القانون العام رئيس قسم كتاب شكرذ6

 4002 عميد كلية القانون كتاب شكر ذ7

 4002 عميد كلية القانون درع كلية القانونذ8

 4002 عميد كلية القانون كتاب شكرذ9

   شهادة تقديرية  للمشاركة في ذ10

المؤتمر شهادة تقديرية  للمشاركة في  ذ11
العلمي التخصصي في الجامعة العراقية 

   كربالء ةباالشتراك مع جامع  المنعقد

 4002   كربالء ةجامع

شهادة تقديرية  للمشاركة في  المؤتمر ذ12
 العلمي السنوي الحادي عشر

 4002ذكؾقةذالؼانون/جامعةذاهلذالبقت

ادلؤمترذشهادة تقديرية  للمشاركة في  ذ13

 الؼانونيذالدوليذالثالث

 4002ذكؾقةذادلدتؼبلذاجلامعة

للمشاركة في  المؤتمر  شهادة تقديرية ذ14
 الدولي السنوي السابع لضمان الجودة

 4002 جامعة الكوفة

     شهادة تقديرية  للمشاركة في  المؤتمرذ15
 لعلمي السنوي الخامس عشرا

 4002ذكؾقةذالؼانون/جامعةذاهلذالبقت

 4002ذعؿقدذكؾقةذاحلؼوقذ/ذجامعةذالـفرون كتاب شكرذ16

 4002ذالؼانونذ/جامعةذوادطعؿقدذكؾقةذ كتاب شكرذ17

 4002ذعؿقدذكؾقةذالؼانونذ/ذجامعةذالؼاددقة كتاب شكر ذ18

 4002ذعؿقدذجامعةذمقدان/ذكؾقةذالؼانون كتاب شكرذ19

 4002ذعؿقدذمعفدذالعؾؿنيذلؾدراداتذالعؾقا كتاب شكرذ20

 4002ذمدورذمركزذدراداتذالؽوفة كتاب شكرذ21

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثحٌخ العلوْة  :ثاهنا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 2005 الضؿاناتذالؼانونقةذدلؿاردةذاالقؾقاتذحؼفاذيفذاالنتخاباتذوالرتذقح 1

 2005 االنتخاباتذيفذالػؼهذالددتوريذاالدالمي 2

 2006 االرهابذيفذالػؼهذاجلـائيذاالدالمي 3

 2008 الغاءذالؼرارذاالداريذمنذقبلذاالدارة 4

 2008 دحبذالؼرارذاالداري 5

ذ2008ذاالسالٍة الحدٌثح للتعاقد االداريذ6

ذ2007ذالػقدرالقةذوذافاقذتطبقؼفاذيفذالعراقذ7

ذ2009ذاكتدابذادلالذالعامذيفذالؼانونذاالداريذ8

ذ2015ذتردقخذفؽرةذادلوارـهذأداسذبـاءذالدولهذادلعاصرهذ9

ذ2015ذمحاوةذحؼوقذاألقؾقاتذيفذالعراقذضؿانهذلوحدةذالورنذ10

ذ2015ذاالدارهذعـدذتـػقذذاحلؽمذالؼضائيمواجفةذذ11

ذ2017ذسلطح االدارج فً مجال العقود االدارٌحذ12

ذ2018 رقاتح االدارج على مشارٌع الثوخذ13

ذ2019 االجراءاخ الوقائٍح فً مجال العقود االدارٌحذ14

 الكحة الوؤلفة أً الوحشجوة.:"جاسعا

 سنة النشش أسن الكحاب ت

 8112 تحٌخ فِ القانٌى العام  1

 

 ات .ــ:اللغ "عاششا

 ًعرت             

 انكلٍزي           


