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 المناصب التي شغلها 

  13/1/2016ة الكفيل للفترة جامعقانون / عميد كليه ال 

 عنوان اطروحه الدكتوراه

 آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية دراسة مقارنة

 عنوان اطروحه الماجستير

 2005الحصانة البرلمانية دراسة تطبيقية في دستور العراق لسنة 

 عنوان مشروع التخرج

 جريمة السرقة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي

 المواد التي قام بتدريسها 

  ة األولىالمرحل –القانون الدستوري  

  ة األولىالمرحل –حقوق اإلنسان  

  ة الثانيةالمرحل –القانون اإلداري  

  ة الثانيةالمرحل –النظم السياسية  

  الثالثة ةالمرحل –القضاء اإلداري  

  ة الثالثةالمرحل –أصول المحاكمات الجزائية  

  ة الرابعةالمرحل –قانون العمل والضمان االجتماعي  

 لجان مناقشه طالب الماجستير

 التشريعي في دستور  االمتناع على الرقابة اختصاص المحكمة االتحادية العليا في) محمد هاشم محمد
 .2018( دراسة مقارنة 2005جمهورية العراق لسنة 

  )2020صالح فاهم منكاش )القواعد اإلجرائية للدعوى الدستورية في العراق دراسة مقارنة . 

 البحوث المنشوره دوليا  

1- Retroactive effect to the judgment of unconstitutionality 
AAA al-Khafaji 
Journal of Kufa legal and political science 1 (20) 

javascript:void(0)


 

 

2- The jurisdiction of the Federal High Court in the control of the constitutionality of 
laws 
AAA al-Khafaji 
Journal of Kufa legal and political science 1 (21)  

 محليا  البحوث المنشوره  
 اختصاص المحكمة االتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين )دراسة تحليلية(

  مدرس دكتور أحمد علي عبود الخفاجي, العقيد الحقوقي عمار ماهر عبد الحسن

 دور المرجعية الدينية في إصالح الواقع العراقي

 332-303(, 5) 17اإلصالح الحسيني 

 2005ثنائية السلطة التنفيذية في دستور العراق لسنة 
AL-Qadisiya Journal 8 (2) 

 حقوق اإلنسان في عهد اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم( لمالك األشتر
 116(, 55) 11ينابيع 

 رقابة االمتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري )الواليات المتحدة األمريكية أنموذجا( 

 2016كانون األول /  –( 8العدد ) –معهد العلمين للدراسات العليا  –مجلة المعهد 

 م 2005مجاالت تطبيق الحصانة البرلمانية في ظل دستور العراق لسنة 
 ) Journal of Kufa Studies Center 1 |(23مجلة مركز دراسات الكوفة

 م2005حاالت انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق لسنة 
 (8)  1مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية 

 
 أسلوب الدعوى المباشرة إللغاء القانون غير الدستوري في العراق

 393-439(, 2) 1كلية الشيخ الطوسي الجامعة مجلة 

   2005سلطة مجلس النواب في اقتراح القوانين في دستور جمهورية العراق لسنة 
 2018( 11العدد ) –معهد العلمين للدراسات العليا  –مجلة المعهد 

 
 ي للحكم الصادر من المحكمة االتحادية العليا بإلغاء القانون غير الدستوريموضوعاألثر ال

 (,1) 1المؤتمر العلمي السنوي الثاني لجامعة أهل البيت عليهم السالم. 

 م2005ـل دســتور العـــراق لســنة مجاالت تطبيق الحصانة البرلمانية فـي ظ
kufa studies center journal 1 (23) 

 

 المؤتمرات
 اإلصالح الدستوري لمقومات االقتصاد العراقي لمواجهة جائحة كورونا

 (1)القـانون في جامعــة الكــوفة كلـية  -المــؤتمر الســنوي العــلمي الثالث 
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 موقف الدين من الدولة دراسة في الديانات اليهودية والمسيحية واإلسالمية
 (,1) 1مركز دراسات الكوفة في جامعة الكوفة  -المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر 

 2005العراق لسنة آليات رسم السياسة العامة في دستور جمهورية 
 (,1) 1جامعة كرميان  -المؤتمر العلمي الخامس الخاص باللغات والعلوم اإلنسانية 

 2005مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لسنة 
 (,1) 1المستقبل الجامعة  كلية -المؤتمر القانوني الثالث 

 األثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة االتحادية العليا بإلغاء القانون غير الدستوري
 (,1) 1المؤتمر العلمي السنوي الثاني لجامعة أهل البيت عليهم السالم. 

 ية وتطبيقاته في الدساتير العربيةالحق في الهو
 33(, 1) 1تونس  -الملتقى العربي حول التجارب الدستورية العربية 

 نهج البالغة إنموذجا -أثر التكافل االجتماعي في بناء المجتمع اإلنساني في فكر اإلمام علي )ع( 
 30(, 1) 1ة علوم نهج البالغة مؤسس -المؤتمر العلمي السنوي الثاني 

 دور الالمركزية اإلدارية في حماية أمن المجتمع في العراق
 (,1) 1كلية المنصورة الجامعة  -المؤتمر العلمي السابع عشر 

 دراسة مقارنة -لرقابة على االمتناع التشريعي اختصاص المحكمة االتحادية العليا العراقية في ا
 (,1) 1المؤتمر الدولي للدراسات القانونية في الشارقة 

 اإلصالح الدستوري لمقومات االقتصاد العراقي لمواجهة جائحة كورونا
 1القـانون في جامعــة الكــوفة  كلـية -المــؤتمر الســنوي العــلمي الثالث 

 2005اإلصالح التشريعي للدور الرقابي لمجلس النواب في دستور العراق لسنة 
 كلية القانون / جامعة الكوفة

Journal of Kufa legal and political science 1 (36/1) 

 وق اإلنسان في عهد اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم( لمالك األشتر )رضي هللا عنه(حق
 المؤتمر العلمي الوطني المشترك األول لمؤسسة علوم نهج البالغة ومركز دراسات

 في العراقالمحكمة االتحادية العليا  أسباب عدم الدستورية في قضاء
 2016 -كلية الدراسات اإلنسانية الجامعة  –ول المؤتمر العلمي السنوي األ

 عادة النازحين في العراق ود المنظمات الوطنية والدولية إلجه

 2018 –كلية الكفيل الجامعة  –ثاني المؤتمر العلمي السنوي ال
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 استقالل السلطة القضائية في فكر اإلمام علي بن أبي طالب ع وفي النظم الوضعية 

 2015 –الجامعة اإلسالمية  –ثاني عشر المؤتمر العلمي ال

 

 اختصاص مجلس النواب في اقتراح القوانين دراسة مقارنة

 2020 -بالتعاون مع كلية القانون / جامعة كربالء  المؤتمر الوطني العلمي الثالث

 


