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 المناصب السابقة: اوال

 2002 -1771ممارسة مهنة المحاماة  للفترة  .1

 . 2002لعام  رئيس مجلس إدارة قضاء عين التمر .2

 في القانونية اللجنة رئيس 2007 -2001 عضو مجلس محافظة كربالء المقدسة .2

 .محافظةال مجلس

في الهيئة التنسيقية للتخطيط االستراتيجي المنبثقة عن المؤتمر الثاني عضوا  .4

 .للتخطيط االستراتيجي لمجالس محافظات وسط العراق

 عضو اللجنة القانونية للهيئة التنسيقية لمجالس محافظات العراق .1

   ،  2018/ 2011للسنة الدراسية  عضو الهيأة التدريسية لكلية الحلة الجامعة .8

2018  /2019 . 

 

 



 
 
 البحوث والدراسات: ثانيا

 2011س مادة القانون الدستوري لطلبة قسم القانون المرحلة االولى للسنة الدراسية تدري .1

/2018 . 

كلية الحلة الجامعة  –تدريس مادة القانون االداري لطلبة قسم القانون المرحلة الثانية  .2

 .2011/2018للسنة الدراسية 

كلية الحلة الجامعة  –انون االداري لطلبة قسم القانون المرحلة الثانية تدريس مادة الق .2

 .2018/2019للسنة الدراسية 

كلية الحلة الجامعة  –تدريس مادة القضاء االداري لطلبة قسم القانون المرحلة الثالثة  .4

 .2018/2019للسنة الدراسية 

/ 2011م للسنة الدراسية االشراف على ما يزيد على اربعين بحث تخرج في القانون العا .1

 .2018/2019والسنة الدراسية  2018

تدريس مادة القانون الدستوري لطلبة كلية القانون ، جامعة وارث االنبياء للسنة الدراسية  .8

2019/2012 . 

 .التنظيم القانوني للمحكمة االدارية العليا في القانون العراقي بحث غير منشور .9

 .ولة في العراق غير منشوربحث حول اختصاصات مجلس شورى الد .2

رسالة ماجستير : البحث الموسوم االختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة في إقليم .7

 مقدمة لكلية القانون جامعة كربالء 

ظة غير المنتظمة في إقليم البحث الموسوم الرقابة على الموازنة المحلية للمحاف  .10

 جامعة كربالء بحث مقبول للنشر  ، مجلة الحقوق، كلية القانون ،

 البحث الموسوم نظام االدارة المحلية  في القانون المقارن بحث غير منشور  .11

 .غير منشور.2001للدستور العراقي لسنة  االسس الفلسفية .12

 

 : المؤتمرات والدورات التي شاركت بها : ثالثا

ومن شاركت في العديد من الدورات والمؤتمرات في مجال االدارة والتخطيط والقانونية   (1

 : اهمها 
 .المشاركة في المؤتمر القانوني لمجالس المحافظات االول في بغداد  - أ

 .2008 المشاركة في المؤتمر القانوني لمجالس المحافظات الثاني في دوكان  - ب
 

المشاركة في دورة تنمية القابليات حول ممارسات المجالس المحلية ومجالس  - ت

 .المحافظات والتي انعقدت في هولندا بدعوة من مؤسسة الحكومات المحلية الهولندية



المشاركة في دورة تنمية القدرات لصناع القرار في مجال فض النزاعات والتفاوض  - ث

 .والتي انعقدت في محافظة السليمانية 
 .شاركة في دورة تنمية القدرات وفق برنامج الحكومة االلكترونية الم - ج
المشاركة في مؤتمر اللجان القانونية للهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات في كربالء  - ح

 .المقدسة 
 .لمشاركة في المؤتمر القانوني لمجالس المحافظات في البصرة ا - خ
افظات الوسط الخمس في المشاركة في مؤتمر التخطيط االستراتيجي الثاني لمح - د

 .محافظة بابل
 لمشاركة في مؤتمر الالمركزية المالية المنعقد في محافظة بغداد ا - ذ

 

 : حصلت على العديد من الشهادات التقديرية ومنها  -2

شهادة تقديرية للمشاركة الفعالة في دورة اعمال الحكومات المحلية الصادرة من اكاديمية  -

 .هولندا  –الحكومات المحلية 
 شهادة تقديرية صادرة من المركز العراقي  لالصالح االقتصادي  -
 .دوكان  –شهادة تقديرية للمشاركة الفعالة في اعمال المؤتمر القانوني الثاني  -
شهادة تقديرية للمشاركة الفعالة في المؤتمر القانوني للهيئة التنسيقية لمجالس محافظات  -

 . العراق المنعقد في محافظة كربالء المقدسة.
 .شكر وتقدير صادر من مجلس محافظة كربالء المقدسة  -
 .شكر وتقدير من وزارة التخطيط والتعاون االنمائي  -
 .بابل  –شهادة تقديرية للمشاركة في مؤتمر التخطيط االستراتيجي الثاني  -
باالضافة الى العديد من كتب الشكر والتقدير الصادرة من الجهات الحكومية المحلية في  -

 .بالء المقدسة محافظة كر
شهادة تقديرية صادرة من قبل رئيس الهيئة التنسيقية لمجالس محافظات العراق  -

الذي عقد في ( 108،112)ر الالمركزية المالية والمادتين مللمشاركة الفاعلة في مؤت

 محافظة بغداد
 شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر القانوني االول لكلية الحلة الجامعة -
صادرة من كلية القانون جلمعة وارث االنبياء للجهود المبذولة الجل رفع ية تقدير ةشهاد -

 المستوى العلمي والقانوني وانجاز المهام الموكلة الينا
شهادة تقديرية صادرة من رئاسة جلمعة وارث االنبياء تقديرا للجهود التي بذلت الجل  -

مجلس النواب العراقي بتاريخ  عقد الحلقة النقاشية الموسومة النظام االنتخابي النتخابات

2/4/2012. 
المشاركة في العديد من الحلقات النقاشية المنعقدة في كلية القانون ،جامعة وارث االنبياء  -

 .2019/2012للسنة الدراسية 
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