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 متخصص بالقانون العام وباحث في مجاالت مختلفة من مواضيع القانون الدولي العام.


دراسة الماجستير والدكتوراه باللغة اإلنجليزية مما طور بشكل كبير مهارات اللغة
اإلنجليزية ,إضافة الى المستوى المتميز باللغة العربية.

المؤهالت العلمية
 دكتوراه فلسفة في القانون الدولي العام ,جامعة أوتارا ماليزيا ).2020 (University Utara Malaysia
 ماجستير في قانون الموارد البشرية ,كلية القانون جامعة اوتارا ماليزيا
).2017 (University Utara Malaysia
 بكالوريوس قانون ,كلية القانون جامعة الموصل /العراق2001 .

الخبرة العملية

 مقرر لقسم القانون وتدريسي في كلية الحدباء الجامعة "حاليا".
 رئيسا لقسم القانون في جامعة الفراتين الدولية /انقرة "تركيا" " 2019سابقا".
 محاضر في معهد الفاتح في ماليزيا للمدة .2017-2016
 رئيس هيئة التحرير للمجلة العربية للبحوث القانونية والسياسية في دار الرافد للنشر /دولة االمارات العربية
المتحدة "حاليا".
 عضو اللجنة العلمية في قسم القانون  /كلية الحدباء الجامعة "حاليا".
 عضو اللجنة األمتحانية في قسم القانون  /كلية الحدباء الجامعة "حاليا".
 عضو اللجنة العلمية في جامعة سليمان الدولية ,فرع انقرة "سابقا".
 رئيس اللجنة المنظمة والتحضيرية للمؤتمر الدولي الشامل للقضايا النظرية وسبل معالجتها العلمية /دار
الرافد للنشر.
 محاضر في دورات تطويرية في مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية باليمن.
 محامي في المحاكم العراقية .2013-2001
 عضو نقابة المحامين العراقيين.
 عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين.

المهارات واالهتمامات
 اللغات :عربي (اللغة األم) ,إنجليزي (متحدث جيد).
 مهارات الحاسوب :جيدة جدا.
 شهادة اجتياز كورس اللغة االنجليزية المكثف في جامعة اوتارا ماليزيا.

.) دورة حول كتابة وتحليل البحث النوعي االكاديمي (جامعة اوتارا ماليزيا
. دورة طرق تدريس في الجامعة العراقية
. دورة سالمة اللغة في الجامعة العراقية
. العراق/ اختبار صالحية تدريس في الجامعة التقنية الشمالية
.) دورة اكاديمية في القانون االداري (جامعة الموصل العراق
.) دورة مهنية لتطوير الخبرة العملية في المحاماة (محكمة إستئناف نينوى
. باألضافة الى العديد من الورش والدورات العلمية األخرى
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 Working papers (Unpublished and under review):
- Worst Forms of Child Labor in Iraq: Theory, Law and Reality.
- Water rights between Iraq and Turkey.
- The Effects of International Intervention on the Environment: A
Critical Analysis of the US Invasion of Iraq in 2003.
- The US Invasion of Iraq in 2003: The Causes and Effects.

