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 اوالً :المعلومات الشخصية:

 ماهر فيصل صالح ذياب الدليمي  االسم الرباعي واللقـــــب:

 ( 1963/  8/  26الرمادي )  –االنبار  محل وتاريــــــــخ الوالدة:

 دكتوراه في القانون العام الشهــــــــــــــــــــــــــادة:

 استاذ  العلـــــــــــمي:اللــــــقب 

 مسلم الــــديانــــــــــــــــــــــــة:

 عربية  القـــوميـــــــــــــــــــــــة:

 متزوج  الحالة الزوجيـــــــــــــــة:

 (  o) +  صـــــــنف الـــــــــــــــدم:

 (   07902768575)  رقــــــم الموبايــــــــــــل:

 ( dr.maher.aldulaimy@gmail.com) االميل االلكترونـــــــــــي:  

 

 

 

 

   ثانياً :الشهادات الحاصل عليها : 
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 بكالوريوس في اللغة االنكليزية من كلية التربية  / جامعة االنبار .  -1

 بكالوريوس في اللغة االلمانية من كلية اللغات / جامعة بغداد .  -2

 بكالوريوس في اللغة الفرنسية من كلية اللغات / جامعة بغداد .  -3

 دبلوم في اللغة األسبانية من كلية اللغات / جامعة بغداد .  -4

 بكالوريوس في القانون من كلية المعارف الجامعة .  -5

 كلية القانون / جامعة بغداد . ماجستير في القانون االداري من  -6

 دكتوراه في القانون الدستوري من كلية القانون / جامعة بغداد .  -7

  ثالثاً :المناصب االدارية والقيادية :

في    256باالمر االداري ) –جامعة االنبار  –مدير وحدة االعالم في كلية القانون والعلوم السياسية  -1

24/2/2008   . ) 

)                    الجامعي     باألمر  –جامعة االنبار    –رئيس قسم القانون في كلية القانون والعلوم السياسية   -2

 ( .   21/10/2010في  801م ر ج / 

                             الجامعي  باألمر –جــــامعة االنبـــــار  –القانون والعلــوم السيــاسية  عمــيد كليـــة -3

 ( .   2012/ 18/10في  726) م ر ج / 

 

 رابعاً: المؤلفات:

A- : الكتب 
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 اصول التقاضي االداري "دراسة في ظل القضاء االداري العراقي والقضاء االداري المقارن"- 1

 المسؤولية المدنية واالدارية للدولة عن االعمال االرهابية "دراسة مقارنة"- 2

B-   : البحوث العلمية المنشورة 

 مسؤولية الموظف القانونية عن افشائه االسرار الوظيفية.  -1

 م. 2005مدى تطبيق فكرتي الحصانة والمسؤولية لرئيس الدولة في دستور العراق سنة  -2

 الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية.  -3

 اقليم كردستان العراق وحق تقرير المصير.  -4

 حقوق المرآ ة بين الرؤيا الغربية والخصوصية الثقافية.  -5

 م الدستورية. تركيز السلطة لصالح البرلمان في النظ -6

 اختصاصات السلطة التنفيذية في تشريع القوانين.  -7

 التنظيم القانوني لحرية االعالم المرئي والمسموع. -8

 حالة الطوارئ ودور الرقابة القضائية على اعمالها. -9

 دور القاضي الدستوري كمشرع ايجابي في معالجة األغفال الدستوري.  -10

 حايا االخطاء الناجمة عن نشاط المرافق الطبية العامة.الزام الدولة بتعويض ض -11

 النافذ. 2005التنظيم الدستوري لرئاسة السن في دستور العراق لعام  -12

 ودوره في البنية التحتية وتسييرها في العراق في ظل االزمات المالية. (B.o.o.tعقد البوت ) -13

 المواجهة الدستورية الستغالل النفوذ الوظيفي. -13
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 دور القاضي الدستوري في تقنين السياسة وتسييس القانون--14

 / الحلول والمعالجات . 2005حالة الطوارئ في دستور العراق  -15

 اثر حالة الطوارئ على الحقوق والحريات العامة. -16

 التسامح الديني واثره في تقرير السلم الدولي -17

18-Are  all  rules  created  equal ? Substantive hierarchy in Constitutions.  

  خامساً: التشكرات :

 (.  8شـكـر وتـقـديـر من قبل السيد رئيس جامعة االنبار عدد )  -1

 ( . 14شـكـر وتـقـديـر من  قبل السيد العميد عدد ) -2

  سابعاً: الدورات والمؤتمرات والندوات :

 م .  2010حاصل على شهادة طرائق تدريس من جامعة جون موريس في ليفربول عام  -1

 م .  2010حاصل على شهادة في اللغة االنكليزية من جامعة جون موريس في ليفربول عام  -2

  . حاصل على شهادة مشاركة في دورة ) التخطيط الشخصي الستراتيجي( من المركز العراقي لالبداع والتطوير -3

شارك في اعداد الكثير من دورات التعليم المسـتمر لموظفي جامعة االنبار ودوائر الدولة في  المواضيع التالية  -4

 : 

 اساليب التعاقد االداري .  •

 التحقيق االداري مع موظفي دوائر الدولة .  •

 الواجبات الوظيفية للموظفين .  •
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 المؤتمرات: -5

اديامان التركية والمعنون ) الالجئون السوريون شارك في المؤتمر  العلمي  الذي عقدته جامعة   •

 بين الواقع والمامول( .

شارك في المؤتمر  العلمي  الذي عقدته كلية المستقبل الجامعة والمعنون ) نحو بناء تشريعي  •

 متكامل (.

شارك في المؤتمر  العلمي  الذي عقدته جامعة االنبار والمعنون ) االعتدال في الخطاب الديني  •

 سي واثره في تعزيز التنمية المجتمعية(والسيا

والمعنون )االصالح الدستوري  بغدادشارك في المؤتمر  العلمي  الذي عقدته جامعة  •

 والمؤسساتي / الواقع والمامول(.

 شارك في المؤتمر  العلمي  الذي عقدته جامعة نوروز والمعنون )كردستان وحق تقرير المصير(. •

 

 جامعة االنبار : –شارك في الندوات العلمية االتية التي عقدتها كلية القانون والعلوم السياسية   -6

 مكافحة الفساد االداري .  •

 اصالح المناهج العلمية .  •

 الفيدرالية .  •

 شارك في الندوة العلمية عن موضوع النزاهة التي عقدتها هيئة النزاهة في محافظة االنبار . 
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( لجنة على مستوى جامعة االنبار منها تحقيقية ومنها مايخص انجاز  20ـ ) شارك ما يقارب ب -7

 االعمال المتنوعة . 

 

 

 أ.د. ماهر فيصل صالح 

 تدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة االنبار
 

 

 

 

 

 


