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 السرية الذاتية
 

 الخفاجيثابت سليم نعيم خضير  :االسم 

 1/7/1771 -بصرة  :  مكان وتأريخ الوالدة

 ذي قار –بصرة  :العنوان 

 07801317942 : رقم اهلاتف

   yahoo.com2002@ naeem -saleem: الربيد االلكرتوني

 : واجلهة املاحنة وتاريخ احلصول عليها الشهادات
 6/7/6996 بكالوريوس في القانون من جامعة البصرة  عام  -
 99/69/9006ماجستير في القانون العام من جامعة بغداد عام  -

خريج الدورة المكثفة لحقوق اإلنسان التي أقامها المعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان ألساتذة كلية القانون  -
 2004في كانون األول ( كوبنهاكن)في

 22/1/2112/ جامعة بيروت العربية / الدكتوراه  -

 :  االختصاص العام وتاريخ احلصول عليها العلمية اتباملر

 (القانون العام ) 11/6/2112/ أستاذ مساعد  -

 22/6/2112/ مدرس  -

 31/7/1003/ مدرس مساعد  -

 القانون االداري:  االختصاص الدقيق
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 العربية و االنكليزية:  اللغات التي جييدها

 جامعة البصرة/ تدريسي في كلية القانون  : الوظيفة احلالية

 

  :وتوارخيهااملناصب التي توالها يف الكلية 
 2111ولغاية  2112للفترة من رئيس فرع القانون العام  

 و لحد أالن  2112رئيس فرع القانون العام  للفترة من 

  :البحوث املنشورة واملؤلفات 
 ( 2112تاريخ التأليف ) دراسة مقارنة  / االتجاهات الحديثة في الالمركزية اإلدارية 

 ( 2116تاريخ التأليف ) دراسة مقارنة / مواعيد القضاء اإلداري و اجراءته 

/ مجلةة العلةوم) تطبيقي  –نظري / االختصاصات في الدولة الفيدراليةرؤية تحليلية لتوزيع 

 ( 2112/ البصرة

 ( 2112مجلة آداب ذي قار ) تطبيقي  –نظري / تصحيح القرار التمييزي في العراق

/ البيةةة   أهةةة مجلةةةة ) تطبيقةةةي  –نظةةةري / الرقابةةةة القضةةةائية علةةة  دسةةةتورية القةةةوانين

 ( 2116/كربالء

 

 : األوليةاملواد التي درسها يف الدراسة 
 القانون اإلداري .1

 :املواد التي درسها يف الدراسات العليا
 القانون اإلداري  .2

 ( 5) :عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها للماجستري والدكتوراه

 اليوجد(:بمتدر أوالتي شارك فيها كمحاضر )الدورات التطويرية
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 ( 2112/البصرة / مركز طرائق التدريس) التدريسيين وواجباتهم محاضرة حول حقوق 

 ( 2112/جامعة البصرة/كلية القانون ) ورشة عم  حول تطوير المناهج في كلية القانون 

جامعةة / كليةة القةانون) اثةر السةلطة التنفيةيةة علة  اسةتقالل القضةاء الدسةتوري حول حلقة نقاشية

 ( 2116/البصرة

 ------------ :فيها كباحث املؤمترات التي شارك


