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 االدارية المناصب 

 الى الفترة الفترة من  الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

     ال يوجد  

      

 النشاط البحثي 

العدد   المستنصرية,  جامعة  الحقوق/  مجلة  الكويتي/  الدستور  على  السلطات  بين  الفصل  لمبدأ  الغربي  المفهوم    41تأثير 

 . 2021حزيران 

الدستور   في  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الديمقراطية  عناصر  الحقوق  تحديد  مجلة  االنكليزية(,  باللغة   ( الكويتي 

 .2016الكويتية/ جامعة الكويت/ حزيران 

الخليج   االنكليزية(, مجلة  )باللغة  الفردي واالشتراكي  المذهبين  الكويتي وموقعه من  الدستور  في  االقتصادي  النظام  تحديد 

 . 2014/ 4-3/العدد  42العربي/ مركز دراسات الخليج العربي/ جامعة البصرة/ العراق/ المجلد 

دور السياسة البريطانية في رسم النظام السياسي والدستوري في مصر )دراسة في ضوء الوثائق البريطانية(. مجلة كلية  

 .2014/ كانون األول 17البنات/ جامعة البصرة/ العدد 

ر العلمي الثامن لمركز دراسات الخليج التجربة البرلمانية في الكويت وإثرها الدستوري على اقطار الخليج العربي/ المؤتم

 . 2012العربي بجامعة البصرة/ 

البنات  كلية  مجلة  السياسية,  اتجاهاتها  في  دراسة  العراق:  في  العمالية  العدد    -الحركة  البصرة,  األول   19جامعة  كانون 

2015 . 

 ي/ دراسة قيد النشر.  2005ميكانيكية العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور العراقي لسنة 

Yemen: The Challenge of Social, Economic and Democratic Development. Centre for 

Arab Gulf Studies, Exeter University, Conference- 1-4 April 1998.  

Human Development in the Arab Gulf. The Centre for Arab Gulf Studies, Exeter 

University, International conference- 8-10 July 1998. 

العلم العربيالمؤتمر  الخليج  دراسات  لمركز  الثامن  والتغيير-ي  العربي  )الخليج  البصرة  الواقع  -جامعة  وآفاق    تحديات 

 . 2012المستقبل( , 

Workshop on Gulf Studies, The Centre for Arab Gulf Studies, Exeter University, 

conference- 6-8 July 1999.  

Scientific Conference No.8. for the Arab Gulf Studies- Basra University, Basra, 2012. 

Public Law Conference in School of Law-Newcastle University in 2007. 

Public Law Conference in School of Law- Newcastle University in 2009. 

 الكتب المنشورة 

British Policy and the Nationalist Movement in Egypt (political Study), Berlin, 2015.  

 , )باللغة أالنكليزية(.2015 -)السياسة البريطانية والحركة الوطنية في مصر )دراسة سياسية(, برلين 



Constitutional and Judicial System in Kuwait, (Analytical and Comparative Study), a 

waiting publication.     

 قارنة(, باللغة األنكليزية /قيد النشر( النظام الدستوري والقضائي في الكويت )دراسة تحليلية م) 

 

 الفصل بين السلطات في النظام الدستوري العراقي )نظرية وتطبيق(/ )باللغة االنكليزية(, قيد النشر. 

 

 

 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها( 

 مكانه وزمانه  اسم النشاط 
( بعنوان  المفوضية    (األنتخابات آليات  ندوة  مع  بالتعاون 

 العليا المستقلة لألنتخابات/ مكتب البصرة 

 في مقر كلية شط العرب الجامعة                                  

(تجربة التعليم األهلي في العراق  ندوة بعنوان )                                 فرع البصرة –نقابة الصحفيين العراقيين  في مقر   

The Challenge of Social, Economic and 

Democratic Development. Centre for 

Arab Gulf Studies, Exeter University, 

Conference.  
 

 Yemen- 1-4 April 1998 

Human Development in the Arab Gulf.  

 

The Centre for Arab Gulf Studies, Exeter 

University, International conference- 8-10 July 

1998. 

Workshop on Gulf Studies, The Centre 

for Arab Gulf Studies 

 

Exeter University, conference- 6-8 July 1999 

Scientific Conference No.8. for the 

Arab Gulf Studies- 
 

 Basra University, Basra, 2012. 

 Public Law Conference.  School of Law-Newcastle University in 2007 

Public Law Conference  

 

School of Law- Newcastle University in 2009. 

دراسات   لمركز  الثامن  العلمي  .المؤتمر 

العربي )الخليج  -الخليج  البصرة  جامعة 

والتغيير وآفاق    -العربي  الواقع  تحديات 

 المستقبل( , 

 

2012 /جامعة البصرة  

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديرية للسنوات الدراسية 

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها  الشهادة 

عضو في اللجنة الفرعية    عميد كلية شط العرب الجامعة  2016  كتاب شكر   

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 



عضو في اللجنة الفرعية   العرب الجامعةعميد كلية شط   2017  كتاب شكر  

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

 بتكليف من الكلية القاء محاضرة  نقابة الصحفيين/ فرع البصرة   2018  كتاب شكر  

عضو في اللجنة الفرعية    عميد كلية شط العرب الجامعة   2018 كتاب  شكر  

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

   عميد كلية شط العرب الجامعة  2019  شكر كتاب  

عضو في اللجنة الفرعية    عميد كلية شط العرب الجامعة   2019 كتاب شكر  

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

عضو في اللجنة الفرعية    عميد كلية شط العرب الجامعة   2021 كتاب شكر  

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

الرعية عضو في اللجنة  عميد كلية شط العرب الجامعة  2021 كتاب شكر 

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

عضو في اللجنة الفرعية    عميد كلية شط العرب الجامعة  2022  كتاب شكر  

  لالمتحانات النهائية قسم القانون 
   

        

        

        

        

        

 التدريسية الخبرات 

 المرحلة الدراسية  اسم المادة التي درستها 

+  حقوق اإلنسانالشريعة األسالمية   -قسم القانون  -المرحلة األولى        

قسم اللغة األنكليزية  –قسم المحاسبة   

قسم القانون           - الثانية المرحلة النظم السياسية                                                     

قسم القانون            -المرحلة الرابعة   القانون الدولي األنساني +أصول الفقه  

 اللجان 

 المرحلة الدراسية  اسم اللجنة

2016القانون  بتاريخ لجنة االمتحانية لقسم   جميع المراحل   

 جميع المراحل           2017لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ 

2018لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ   جميع المراحل    

2019لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ   جميع المراحل    

2021بتاريخ لجنة االمتحانية لقسم القانون    جميع المراحل    

2022لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ   جميع المراحل         

9/11/2016 لجنة جرد وتثمين لموجودات الكلية بتاريخ   

2019\6\9لجنة وضع األسئلة وتصحيح الدفاتر االمتحانية بتاريخ    

15/9/2021لجنة تصحيح الدفاتر األمتحانية بتاريخ    

-عضو لجنة الرصانة العلمية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

في    975/ 18/ 7كلية القانون/ األمر اإلداري -جامعة ذي قار

 



11 /4 /2016 .  

 

جامعة  -المشاركة في الحلقات الدراسية الدورية في مركز الدراسات

1997-1992اكستر   

 

 

-1992 -مشرف على طلبة الدراسات العليا في مكتبة جامعة اكستر

1996.  

 

 

مركز الدراسات -عضو لجنة الهيئة التدريسية والدراسات العليا

. 1996-1992جامعة اكستر,  -العربية  

 

 

المشاركة في الحلقات الدراسية والمؤتمرات في كلية القانون/جامعة 

 نيوكاسيل-  2010-2003. 

 

 

مساعدة األستاذ المشرف في األشراف على طلبة الدراسات العليا من  

. 2010-2003 -الطلبة العرب  

 

 

الخبرات والنشاطات العلمية في كلية القانون- جامعة نيوكاسيل 

 البريطانية وفي مركز الدراسات العربية-جامعة اكستر البريطانية  

 

 

 

 


