
 )سيــــرة ذاتيـــــة (

 

 علً مجٌد العكٌلً د .أ.م. االسم الثالثً واللقب : 

 2/11/1:92الموالٌد : 

 dralimajeed82@gmail.comالبرٌد االلكترونً 

 08806265930رقم الهاتف : 

 العنوان الوظٌفً : تدرٌسً .

  مساعد أستاذاللقب العلمً : 

 

 -: الشهادات الحاصل عليها : أوال

 . رٌوس قانون / الجامعة المستنصرٌةبكالو -1

 جستٌر فً القانون العام / الجامعة المستنصرٌة , بتقدٌر ) امتٌاز (.ما -2

 ( 15بتسلسل ) األول ( من مجموع ) 

 . (امتٌاز   , بتقدٌر)جامعة النهرٌن  القانون العام / كلٌة الحقوقفً دكتوراه  -3

  القسم : القانون العام .

 االختصاص الدقٌق : القانون الدستوري .

 

 -ثانياً : الخبرات والدورات :

 فً اللجنة الدولٌة للتحكٌم المصرٌة . مستشار عضو .1
 عضو لجنة تقصً الحقائق الدولٌة فً القاهرة  .2
المشكلة من قبل جهاز  ةاألهلٌلكلٌات الوزارٌة لعضو فً لجنة امتحانات  .3

 2018وعام  2016وعام  2015و عام  2014والتقوٌم العلمً لعام  اإلشراف
 الجامعة المستنصرٌة . ,فً كلٌة القانون المركزٌة  متحانٌةاالعضو فً اللجان  .4
 . اآلنولحد  2010منذ عام  ةتحقٌقٌعضو فً لجان  .5
اجتٌاز دورة الحاسبة االلكترونٌة المتكاملة فً الجامعة المستنصرٌة وبتقدٌر جٌد  .6

 جدا .
 وبتقدٌر امتٌاز . األساسٌةاجتٌاز دورة طرائق التدرٌس فً كلٌة التربٌة  .8
 الدولٌة .   TOFELحاصل على شهادة  .9
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 الدولٌة.  IC3حاصل على شهادة  .:
 الترقٌات العلمٌة حاصل على شهادة الحاسبة االلٌكترونٌة الخاصة ب .10

 بتقدٌر جٌد جدا  

عدم كفاٌة السٌاسات المالٌة  المشاركة فً الندوة العلمٌة الموسومة   .11
بٌت الحكمة  قسم الدراسات القانونٌة رئاسة مجلس  والضرٌبٌة فً العراق  

 . 2016الوزراء 
التقنٌة فً  استخدام المشاركة فً الندوة العلمٌة الموسومة   .12

بٌت الحكمة قسم الدراسات القانونٌة رئاسة   التسجٌل واالقتراع  االنتخابات  
 .2018مجلس الوزراء بالتعاون مع معهد التثقٌف االنتخابً 

أنما   الدولً للحوار والتقرٌب , تحت شعار   اإلسالمًالمشاركة فً المؤتمر  .13
 .2013تحت رعاٌة رئٌس الجمهورٌة   المؤمنون أخوة  

 األداء المؤسساتً   على االتكنولوجٌاثر  المشاركة فً المحاضرة الموسومة   .14
 .2018التً أقٌمت فً مركز التعلٌم المستمر الجامعة المستنصرٌة 

طرق الحد من المشكالت التً تواجه  المشاركة فً المحاضرة الموسومة   .15
 . 2018المستنصرٌة التً أقٌمت فً مركز التعلٌم المستمر الجامعة  الشفافٌة  

التدقٌق االستراتٌجً وعالقته  المشاركة فً المحاضرة الموسومة   .16
التً أقٌمت فً مركز التعلٌم المستمر الجامعة   بالمسؤولٌة البٌئٌة االجتماعٌة  

 . 2018المستنصرٌة 
كلٌة العلوم  إقامتهالمشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي العاشر الذي  .18

 أخالقٌات.وعنوان البحث 19/1/2019لمستنصرٌة ,فً السٌاسٌة ,الجامعة ا
 . الخطاب السٌاسً

التً أقٌمت   دور المرأة فً أدارة التغٌٌر   المشاركة فً المحاضرة الموسومة   .19
 .2018فً مركز التعلٌم المستمر الجامعة المستنصرٌة 

مناقشة تعلٌمات قانون الترقٌات العلمٌة  المشاركة فً الورشة الموسومة   .:1
التً أقامها مركز التعلٌم المستمر فً رئاسة  2018لسنة   168الجدٌد رقم 

 .2019الجامعة المستنصرٌة 
العناٌة باللغة العربٌة فً تطوٌر القدرات الفردٌة  اجتٌاز الدورة الموسومة   .20

ً قسم التعلٌم المستمر المقامة ف الوظٌفً    الترفٌعلدى موظفً الدولة ألغراض 
 .2019الجامعة المستنصرٌة 

 الجامعً   اإلعالموسائل الٌات تطوٌر المشاركة فً المحاضرة الموسومة    .21
 .  2019التً أقٌمت فً مركز التعلٌم المستمر الجامعة المستنصرٌة ,

المشاركة فً الندوة العلمٌة السنوٌة التً نظمها قسم دراسات المجتمع المدنً  .22
 فً مركز المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة تحت عنوان    اإلنسانوحقوق 

وحصولنا على  مواقع التواصل االجتماعً وانعكاساتها على المجتمع العراقً  
 .2019شهادة تقدٌرٌة 



المشاركة فً الندوة العلمٌة السنوٌة التً نظمها قسم دراسات المجتمع المدنً  .23
رٌة للدراسات العربٌة والدولٌة تحت عنوان   فً مركز المستنص اإلنسانوحقوق 

الشباب العراقً فً ظل المتغٌرات المجتمعٌة   وحصولنا على شهادة تقدٌرٌة 
201:. 

المشاركة فً الندوة العلمٌة التً نظمتها كلٌة الحقوق جامعة النهرٌن بعنوان  .24
 .:201قواعد القانون الدولً والتشرٌعات العراقٌة ( إطارفً  داعش) جرائم 

شهادة المشاركة فً المؤتمر الدولً لكلٌة السالم الجامعة وحصولنا على  .25
 تقدٌرٌة .

كردستان العراق  إقلٌمالمشاركة فً المؤتمر الدولً الثانً فً جامعة كوٌا  .26
العراق ( والحصول     كردستان  إلقلٌمتحت عنوان ) نحو دستور دائم معاصر 

 .:201على شهادة تقدٌرٌة 
المشاركة فً الندوة العلمٌة السنوٌة لقسم الدراسات االقتصادٌة بعنوان  .28

الموازنة العامة االتحادٌة ومتابعة تنفٌذها فً العراق , مركز  إعدادمسارات 
المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة , وحصولً على شهادة تقدٌرٌة , 

2020. 
 cas2019علوم التطبٌقٌة المشاركة فً المؤتمر الدولً لعلوم الحاسبات وال .29

العالمٌة فرع العراق , كلٌة التربٌة الجامعة  leeeوالمشترك مع مؤسسة 
 .:201المستنصرٌة , وحصولنا على شهادة تقدٌرٌة 

المشاركة فً المؤتمر الدولً الرابع فً جامعة محمد بوضٌاف بالمسٌلة ,  .:2
ٌة والمؤسساتٌة كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة تحت عنوان ) اآللٌات القانون

 .2020لمكافحة الفساد ( وحصولنا على شهادة تقدٌرٌة 
اجتٌاز اختبار الشخصٌة والكفاءة المهنٌة والعقلٌة فً مركز البحوث النفسٌة  .30

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بتقدٌر امتٌاز .
 عضو اللجنة العلمٌة فً مركز المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة . .31
,  اإلنسانرئٌس اللجنة العلمٌة فً قسم دراسات المجتمع المدنً وحقوق  .32

 مركز المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة .

 : عضو في مجالت علمية دولية .ثالثاً 

عضو فً الهٌئة االستشارٌة فً المجلة المصرٌة للدراسات القانونٌة   -1
 واالقتصادٌة . مصر 

 القانونٌة المعمقة , طرابلس بٌروت . األبحاثعضو محكم فً مجلة جٌل   -2
عضو فً اللجنة العلمٌة واالستشارٌة فً مجلة البحوث القانونٌة والسٌاسٌة ,  -3

 كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة جامعة د موالي الطاهر بسعٌدة , الجزائر.

لمجلة الفكر القانونً والسٌاسً , كلٌة وهٌئة تحرٌر  عضو فً اللجنة العلمٌة  -4

 . الحقوق , جامعة عمار ثلٌجً االغواط , الجزائر
للبحوث القانونٌة والسٌاسٌة , كلٌة  األكادٌمٌة هٌئة تحرٌر فً المجلةعضو   -5

 الحقوق والعلوم السٌاسٌة , جامعة عمار ثلٌجً االغواط , الجزائر.



ات القانونٌة والسٌاسٌة , معهد عضو فً اللجنة العلمٌة لمجلة معالم للدراس -6
 المركز الجامعً تندوف , الجزائر  .’ الحقوق والعلوم السٌاسٌة 

عضو هٌئة تحكٌم فً مجلة البحوث القانونٌة واالقتصادٌة , معهد الحقوق  -8
 والعلوم السٌاسٌة , المركز الجامعً افلو ,  االغواط , الجزائر.

للدراسات العلمٌة واألكادٌمٌة , المركز الجامعً  عضو هٌئة تحرٌر مجلة طبنة -9
 سً الحواس برٌكة , الجزائر.

عضو هٌئة تحرٌر مجلة قانون العمل والتشغٌل , كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة  -:
 , مستغانم , الجزائر . بأدٌس, جامعة بن 

عضو لجنة علمٌة فً مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارٌة ,المركز  -10
راطً العربً للدراسات اإلستراتٌجٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة , برلٌن الدٌمق

 ألمانٌا .
عضو هٌئة تحرٌر فً مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة ,  -11

 الجامعة المستنصرٌة , العراق.
فً العلوم القانونٌة والسٌاسٌة ,  األكادٌمًعضو هٌئة تحرٌر مجلة الباحث  -12

 معهد الحقوق والعلوم السٌاسٌة , الجزائر. المركز الجامعً بأفلو ,
عضو هٌئة تحرٌر فً المجلة الدولٌة للبحوث القانونٌة والسٌاسٌة , جامعة  -13

 الشهٌد حمه لخضر الوادي , الجزائر.
عضو هٌئة تحرٌر فً مجلة الدراسات القانونٌة والسٌاسٌة , جامعة عمار  -14

 ثلٌجً االغواط , الجزائر .
 اإلنسانٌة, كلٌة العلوم  اإلسالمٌةعضو هٌئة تحرٌر فً مجلة الدراسات  -15

 والحضارة , جامعة عمار ثلٌجً االغواط , الجزائر . اإلسالمٌةوالعلوم 
قانونٌة وسٌاسٌة , كلٌة الحقوق والعلوم  أبحاثعضو هٌئة تحرٌر فً مجلة  -16

 السٌاسٌة , جامعة محمد الصدٌق بن ٌحٌى , الجزائر.
تحرٌر فً مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السٌاسٌة , كلٌة عضو هٌئة  -18

 الحقوق والعلوم السٌاسٌة , جامعة عبد الحمٌد بن بأدٌس , الجزائر.
محرر مساعد فً مجلة أفاق للبحوث والدراسات , المركز الجامعً الٌزي ,  -19

 الجزائر .
الٌزي , محرر مساعد فً مجلة اٌلٌزا للبحوث والدراسات ,المركز الجامعً  -:1

 الجزائر.

 -: الوظائف : رابعاً 

 . 2006عملت فً مؤسسة الشهداء / رئاسة الوزراء  .1
 عملت فً الدائرة القانونٌة / رئاسة الجامعة المستنصرٌة . .2
 . سابقاتدرٌسً فً كلٌة القانون / الجامعة المستنصرٌة  .3
 . اإلنسانًالقانون الدولً  مدرس .4
 .والدولٌةللدراسات العربٌة  تدرٌسً فً مركز المستنصرٌة .5

 



 : البحوث والكتب العلمية : خامساً 

 : الكتب : أوال

الحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات فً ظل حالة الضرورة , دراسة  .1
 . 2015القاهرة  ,القانونٌة   لإلصداراتالمركز القومً , مقارنة 

 ,دراسة مقارنة  ,الظروف االستثنائٌة على الشرعٌة الدستورٌة  تأثٌرمدى  .2
 . 2015القاهرة  ,القانونٌة   لإلصداراتالمركز القومً 

العربً مركز ال,الحدود الدستورٌة للسلطة التنفٌذٌة فً الدساتٌر المعاصرة  .3
 . 2018القاهرة ,مصر

المالً ,المركز  اإلسرافالمكافأة البرلمانٌة بٌن االستحقاق الدستوري و  .4
 .2018العربً, القاهرة ,مصر 

تأثٌر التعددٌة الحزبٌة على اختٌار رئٌس الدولة , المركز العربً مدى  .5
 . 2018,القاهرة , مصر 

  2019القٌود الدستورٌة على حل البرلمان , المركز العربً , القاهرة مصر  .6
المعاصرة , المركز الدستورٌة  األنظمةقاعدة التوقٌع الوزاري المجاور فً  .8

 . 2019العربً ,القاهرة ,مصر 

. الٌمٌن الدستورٌة والضمانات المقررة لحماٌة الوظٌفة النٌابٌة ,المركز 9    
 2019, القاهرة , مصر للدراسات والبحوث العلمٌة العربً 

. مدى دستورٌة قانون الطوارئ , دراسة دستورٌة مقارنة , المركز العربً :    
 2019للدراسات والبحوث , القاهرة مصر , 

والبحوث ٌة لفكرة النظام العام ,المركز العربً للدراسات . الحماٌة الدستور10     
 . 2019, القاهرة , مصر 

العربً للبحوث والدراسات  , المركز واإلطالق. حرٌة العمل بٌن التقٌٌد 11    
 .:201,القاهرة , مصر 

الحزبً لرئٌس مجلس الوزراء فً األنظمة الدستورٌة المعاصرة  االنتماء. 12   
 .2019للطباعة والنشر , بٌروت , ,دار المسلة 

المركز العربً للدراسات الثالث فً الدولة , . دراسات دستورٌة للسلطات 13   
  :201والبحوث العلمٌة , القاهرة ,

. القٌود الدستورٌة على الجمع بٌن العضوٌة البرلمانٌة وممارسة الوظٌفة 14  
 .2019,  بغداد,  مطبعة الغفران العامة , 

 . 2019دار المسلة للطباعة , بغداد , . القوانٌن االنتخابٌة فً العراق , 15  

 .:201دار المسلة للطباعة , بغداد ,. قوانٌن األحزاب السٌاسٌة فً العراق , 16  



المركز العربً , العملً والواقع الدستوري القانونً بٌن النص  األمن. مبدأ 18
 .:201للدراسات والبحوث العلمٌة , القاهرة , 

. القوانٌن واألنظمة المتعلقة برئاسة الجمهورٌة العراقٌة فً ظل دستور 19 
 .2020,  ٌروت, ب منشورات زٌن الحقوقٌة , 2005

. تعلٌمات انضباط الطلبة فً مؤسسات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً , :1 
 .:201,  منشورات زٌن الحقوقٌة , لبنان

, دراسة فً القضاء الدستوري واإلداري , المركز . فكرة التوقع المشروع 20 
 .2020العربً للدراسات والبحوث العلمٌة , القاهرة , 

. مسؤولٌة الوزٌر المؤقت , المركز العربً للدراسات والبحوث العلمٌة , 21
 . 2020القاهرة , 

. الحماٌة الدستورٌة للحق فً العمل , المركز العربً للدراسات والبحوث 22
 . 2020العلمٌة , القاهرة , 

 .2020. الحماٌة الدولٌة لرئٌس الدولة , دار المسلة للطباعة , بغداد , 23

. قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا والنظام الداخلً , منشورات زٌن الحقوقٌة , 24
 .2020لبنان ,

 31وتعدٌله األول رقم  2006( لسنة  5قانون حماٌة المقابر الجماعٌة رقم )  .25
, منشورات زٌن الحقوقٌة , بٌروت ,  :201لسنة  1وتعلٌماته رقم  2015لسنة 
2020. 

, منشورات  :201( لسنة  2. النظام الداخلً لمجلس الوزراء العراقً رقم ) 26
 .2020زٌن الحقوقٌة , بٌروت , 

, منشورات  2019( وتشكٌالته لسنة  13مجلس النواب العراقً رقم ) . قانون 28
 .2020زٌن الحقوقٌة ,بٌروت 

. قوانٌن حق الحصول على المعلومات فً الدول العربٌة , منشورات زٌن 29
 .2020الحقوقٌة , بٌروت , 

. القوانٌن والتعلٌمات الخاصة بالكسب غٌر المشروع فً العراق ,منشورات :2
 . 2020قٌة , بٌروت زٌن الحقو

المعتبرة فً االزدواج التشرٌعً ) دراسة دستورٌة جنائٌة ( . المصلحة 30
 .2020منشورات زٌن الحقوقٌة , بٌروت , 

الٌمن ( منشورات زٌن الحقوقٌة , بٌروت  –. قوانٌن السلطة التنفٌذٌة ) العراق 31
2020. 



 .2020. قانون الحفاظ على الوثائق , منشورات زٌن الحقوقٌة , بٌروت  32

المركز  -دراسة دستورٌة مقارنة –. النظام القانونً لرئٌس الدولة المؤقت 33
 .2021العربً للبحوث والدراسات العلمٌة , القاهرة , 

. النظام القانونً لرئٌس مجلس النواب المؤقت , دراسة دستورٌة مقارنة , 34
 .2021,  القاهرة,  المركز العربً للدراسات والبحوث العلمٌة

 ثانيا : البحوث :
الجامعة  ,كلٌة القانون   مجلة الحقوق منشور,القٌود الدستورٌة على حل البرلمان  .1
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