
 

 

 

 

 

 
 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

ًاالعخًاد قسى ضًاٌ انجٌدة 
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 انسٍشه انزاحٍو
 

 

 

 

        ياىش فٍصم صانح انذنًًٍ:   ـى ـــــــــاالســ

  62/8/3921: حاسٌخ انًٍـالد 

 يخضًج انحانت انضًجٍت :

  4   ذد األًالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذٌـــــــــــانت

        انقانٌٌ انعاو/ انقانٌٌ انذسخٌسي:      صــانخـخـص

 حذسٌسً   :    و ــــــانٌظٍف

   يساعذ اسخار     انذسجت انعهًٍت :

         كهٍت انقانٌٌ ًانعهٌو انسٍاسٍت:        عنٌاٌ انعًم

       87986728070انعًم   :   ىاحف

    87986728070:      انياحف اننقال

 dr.maher.aldulaimy@gmail.comكخشًنً :انبشٌذ إالن
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ًاالعخًاد قسى ضًاٌ انجٌدة 

  ًًٌداالكا

 

 .أًالً : انًؤىالث انعهًٍت  

 التاريخ الكــليــــة  الجاهعة  ة العلوية الذرج

ذبؽالورووس

ذ

م1996ماظؼاغونمطؾقةمادلعارفماجلاععة

م2001ماظؼاغونمبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

م2007ماظؼاغونمبغداد

مممذأخرى

 

  . ثانٍاً : انخذسج انٌظٍفً 

 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهة الىظيفة ت

 0/12/0210 الى 02/8/0212 كلية القاًىى والعلىم الضياصية رئيش قضن القاًىى 1

عويذ كلية القاًىى والعلىم  0

 الضياصية

 18/12/0216الى 0/12/0210 

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 
 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً
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ًاالعخًاد قسى ضًاٌ انجٌدة 

  ًًٌداالكا

 

 ثانثاً : انخذسٌس انجايعً . 

 الى -هي الفترة   الجاهعة )الوعهذ / الكلية(  الجهة ت

م2017-24/11/2001ماالغؾارمطؾقةماظؼاغونمواظعؾومماظلقادقةم1

مممم2

مممم3

مممم4

مممم5

مممم6

مممم7

ممم 8

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسٍت انخى قًج بخذسٌسيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

م2010-2001 اظؼاغونماظددؿوريماظؼاغونم1

م2004-2001 تارؼخماظؼاغونمم2

م2008-2003 اظؼاغونماالداريمم3

م2010-2004 اظؼضاءماالداريمم4

م2014-2006م(Eادلدخلمظدرادةماظؼاغونم)مم5

م2010-2005م(Eاظؼاغونماالداريم)مم6

م2017-2014م(E)اظؼاغونماظدوظيممم7
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 جايعت االنباس

ًاالعخًاد قسى ضًاٌ انجٌدة 

  ًًٌداالكا

م2015-2013م(Eاظعؼودمادللؿاةم)مم

م2017-2010ماظؼاغونماظددؿوريم)عرحؾةمادلاجلؿري(مم

م2017-2016م(E)االحزابماظلقادقةمماظعؾومماظلقادقةم

 

 :انخً أششف عهٍيا( انشسائم  ،اسٌح االط )خايساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

مماظؼاغونمماخؿصاصاتماظلؾطةماظؿـػقذؼةميفمتشرؼعماظؼواغنيم1

مماظؼاغونممترطقزماظلؾطةمظصاحلماظربدلانميفماظـظمماظددؿورؼةم2

مماظؼاغونماظؿـظقمماظؼاغوغيمحلرؼةماالسالممادلرئيموادللؿوعم3

م اظؼاغونمحاظةماظطوارئمودورماظرضابةماظؼضائقةمسؾقفام4

م اظؼاغونمدورماظـصوصماظؼاغوغقةميفمتؾقانمصاسؾقةماظـظامماالغؿكابيم5

مممم6

مممم7

 

 انخً شاسك فٍيا.انعهًٍت ًاننذًاث انًؤحًشاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

ذحضور(

محبثمادؼاعانماظرتطقةجاععةمم2017موادلاعولاظواضعمالجؽونماظلورؼونمبنيماظم1

محبثمجاععةمغوروزم2013محقمتؼرؼرمادلصريم2

ممممغدوةم3

محبثمطؾقةماظؼاغونم2012معؽاصقةماظػلادماالداريم4

محبثمطؾقةماظؼاغونم2011ماظػدراظقةم5

محبثمحماصظةماالغؾارم2010مدورمػقؽةماظـزاػةم6

معشارطةمرتاتقفقةاالدعرطزمدجؾةمظؾدراداتمم2017مجلؿاسقةموادسماظـفاحاظؼقادةمام7
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م

م

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

مظؾـازحنيمم18ظزؼارةمخمقممادلشارطةميفماغشطةماجؿؿاسقةمععمعـظؿاتماجملؿؿعمادلدغيمماحلضورميفمغدوةمتعدؼلمضاغونماالحوالماظشكصقة

مزؼارةمخمقمماحلؾاغقةمظؾـازحنيمعـاضشةمردائلمعاجلؿريميفمطؾقؿـا

مزؼارماظػعاظقاتماظشؾابقةميفمحدؼـةممعـاضشةمحبوثمخترجماظصفماظرابع

مادلؼدعةمهلاواخلدعاتمزؼارةمدائرةماظرساؼةماالجؿؿاسقةميفماظرعاديمظالرالعمسؾىمواضعماظشرائحماظضعقػةمم

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذذثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمال 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 2013 جاععةمغوروز طرددؿانماظعراقموحقمتؼرؼرمادلصريم)درادةمضاغوغقةمدقادقة( 1

   دورماظؼضاءماالداريميفممحاؼةماحلرؼاتماظعاعه 2

   احلؿاؼةماظددؿورؼةمحلؼوقماالضؾقاتميفماظـظمماظددؿورؼة 3

   علؤوظقةمادلوزفماظؼاغوغقةمسنماصشائهماظلرارماظوزقػقة 4

  م2005عدىمتطؾققمصؽرتيماحلصاغةموادللؤوظقةمظرئقسماظدوظةميفمددؿورماظعراقمدـةمذ5

  ماظرضابةمسؾىمددؿورؼةمادلعاػداتماظدوظقةذ6

  محؼوقمادلراةمبنيماظرؤؼاماظغربقةمواخلصوصقةماظـؼاصقةذ7

  مظربدلانميفماظـظمماظددؿورؼةترطقزماظلؾطةمظصاحلماذ8

  ماخؿصاصاتماظلؾطةماظؿـػقذؼةميفمتشرؼعماظؼواغنيذ9
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  ماظؿـظقمماظؼاغوغيمحلرؼةماالسالممادلرئيموادللؿوعذ10

  محاظةماظطوارئمودورماظرضابةماظؼضائقةمسؾىماسؿاهلاذ11

  مدورماظؼاضيماظددؿوريمطؿشرعماجيابيميفمععاجلةماالشػالماظددؿوريذ12

ذ13
Are all rules created equal? 

Substantive Hierarchy in Constitutions. 

  

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 سضوماهلقؽةماظؿدرؼلقةميفمطؾقةماظؼاغونمواظعؾومماظلقادقةمممم-1

مادلرتمجنيماظعراضقنيمسضوممجعقةممم-2

مغقةمواظلقادقةسضوماهلقؽةماالدؿشارؼةمجمؾةماظعؾومماظؼاغو-3

مسضوماحتادماحلؼوضقنيماظعراضقني-4

م

م

م

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

م2012مرئقسماجلاععةمذؽرموتؼدؼرم1

م2013مرئقسماجلاععةمذؽرموتؼدؼرم

م2013مرئقسماجلاععةمذؽرموتؼدؼرم2
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م2013مرئقسماجلاععةمتؼدؼرذؽرموم3

م2016مرئقسماجلاععةمذؽرموتؼدؼرم4

م2014م2رئقسماجلاععةمسددممذؽرموتؼدؼرم5

م2015م2رئقسماجلاععةمسددمذؽرموتؼدؼرم6

م2011مسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصادمذؽرموتؼدؼرم7

م2010مرئقسمضلمماالدارةماظعاعةممذؽرموتؼدؼرم8

م2017مظعؾومماظلقادقةسؿقدمطؾقةماظؼاغونموامذؽرموتؼدؼرم9

م2016م(3سؿقدمطؾقةماظؼاغونمجاععةمبغدادمسددم)مذؽرموتؼدؼرم10

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

م

م

م

م
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  ًًٌداالكا

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 بكالىريىس في اللغة االًكليزية/ كلية التربية/ جاهعة بغذاد -1

 لىريىس في اللغة االلواًية/ كلية اللغات/ جاهعة بغذادبكا -0

 بكالىريىس في اللغة الفرًضية/ كلية اللغات/ جاهعة بغذاد -3

 

 

             

 

 

   CD يتن تضلين ًضخة على  


