جمهورية العراق

Republic of Iraq

كلية النور الجامعة

Al-Noor University
College

استمارة السيرة الذاتية
االسم :د .صالح حسين عمي
المقب العممي :استاذ مساعد .
العنوان الوظيفي :تدريسي  +مسجل الكمية .
الشهادة

السنة

الجهة المانحة

بكموريوس ادارة اعمال  2761كمية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية  /بغداد
بكموريوس قانون

 2777كمية القانون  /جامعة الموصل  /نينوى

دبموم الدراسات العميا

 1006جامعة الدول العربية /القاىرة

ماجستير قانون

 1007جامعة الدول العربية  /القاىرة

دكتوراه قانون عام

 1021جامعة الدول العربية  /القاىرة

االختصاص العام :القانون العام
االختصاص الدقيق :القانون الدستوري

البريد االلكتروني المؤسسيsaleh.hussain@alnoor.edu.iq :
:Google Scholar
https://scholar.google.com.tw/citations?hl=ar&user=bE3D1BEAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Salih-Hussain-Ali :Research Gate
https://orcid.org/0000-0000-3006-0660 : ORCID

جمهورية العراق

Republic of Iraq

كلية النور الجامعة

Al-Noor University
College

 الخبرات األكاديمية: مقوم عممي لمجمة الرافدين لمحقوق  /جامعة الموصل . مقوم عممي لمجمة الشرق االوسط  /معيد الدراسات القانونية والفقيية  /االردن.-

مقوم عممي لمرسائل واالطاريح .

 المساقات أو المواد التي تم تدرسها  :القانون الدستوري  ،النظم السياسية ،القانون االداري،تاريخ القانون  ،قانون المحاماة  ،الطب العدلي  ،التحقيق الجنائي  ،حقووق االنسوان  ،اصوول
البحث القانوني .
-

خبرة في(حماية الممكية الفكرية) من خالل االشتراك في المؤتمر في الموؤتمر العمموي النواني
فووي جميوريووة مصوور العربيووة  /القوواىرة لمفت ورة موون  15/ 14ابريوول  1006المقووام فووي الجامعووة
العربية من قبل معيد المحاماة بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب والجامعة العربية.

-

خبورة فووي التحكوويم التجوواري الوودولي موون خووالل االشووتراك فووي دورة – معيوود المحاموواة – نقابووة
المحامين _ جميورية مصر العربية سنة .1005

 خبو ورة ف ووي مج ووال االنتخاب ووات م وون خ ووالل اطروح ووة ال وودكتوراه ( الح ووق ف ووي االنتخ وواب ) وك ووذلكاالشتراك في المؤتمر العام (لمواقع االنتخابي في مصر بعد نورة يناير اإلشكاليات والموالالت )
 ،المنعقد خالل شير نوفمبر  1022في كمية االقتصاد والعموم السياسية  /جامعة القاىرة.
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 الحصووول عمو و وس ووام االب ووداع م وون منظم ووة ايفرس ووت لالختو وراع والتنمي ووة واالس ووتنمار االمريكي ووةبت وواريخ  1027 / 21 / 12ف ووي مس ووابقة الب وواحنين والمخت وورعين ع وون البح ووث الموس وووم (حظ وور
مشاركة الموظف في اعمال الدعاية االنتخابية – دراسة مقارنة ).
 المشوواركة بورقووة بحنيووة بعنووان ( احتورام حقوووق المواطنووة ضوومان السووتقرار العالقووة بووين الدولووةوالمجتمع) في المؤتمر الدولي لمعموم االنسانية ( العدالوة االنتقاليوة  .....افاقيوا وسوبل تحقيقيوا
في العراق والمنطقة )  ،المقوام فوي جامعوة جييوان  /اربيول الوذي اقامتوو منظموة حكموار العوراق
لمعدالة االنتقالية وجامعة جييان  ،لمفترة من  21 – 21شباط . 1010
 القار محاضرة في ورشة التعميم المستمر تحت عنوان ( ظاىرة التدخين من منظور قانوني). محاضوور فووي دورة ( كيفيووة اب ورام العقووود االداريووة) بالتعوواون مووع قسووم القووانون فووي كميووة النووورالجامعة لموظفي دوائر الدولة كافة في محافظة نينوى  ،لمفتورة مون تواريخ 1012 / 4 / 27
ولغاية .1012 / 4/ 12
عضوية الجمعيات العممية والمؤسسات االكاديمية:
 .1عضو نقابة المحامين العراقيين من عام .2777
 .1عضو اتحاد المحامين العرب من عام . 1005
 .1عضو منتدى القانون الدولي من عام . 1020
 .2عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين من عام من .1022
 .3عضو اتحاد االكاديميين العرب من عام . 1025
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 . 4عضو المجنة العممية لقسم القانون في كمية النور الجامعة .
 .5مدير وحدة التعميم المستمر في كمية النور الجامعة .
 .6عضووو المجنووة العمميووة لممووؤتمر العممووي الوودولي االول لمجامعووة العراقيووة فووي بغووداد الموسوووم (
التعميم الرقمي في ظل جائحة كورونا ) المنعقد يومي  23و.1010/6 / 24
 .7عضو ىيئة تحرير مجمة الشرق األوسط لمدراسات القانونية والفقيية
) ( ISSN 1520-1122العائدة لمعيد الشرق االوسط لمدراسات والنشر  /المفرق  /االردن.
البحوث و المؤلفات:
أوال  :البحوث :
 . 2اشووكالية ضووعف االحسوواس بالمواطنووة ،مجمووة كميووة القمووم ،كركوووك المجموود ( )2العوودد (،)1
تموز . 1025
 . 1دور الس وومطة التشو وريعية ف ووي مواجي ووة الفس وواد  ،مجم ووة ال ارف وودين لمحق وووق  /جامع ووة الموص وول،
المجمد  27العدد  43السنة  12كانون االول . 1026
 1التو وزام الدول ووة بالق ووانون ض وومانة لحق وووق االنس ووان  ،مجم ووة جامع ووة تكري ووت لمحق وووق ،الس وونة 1
المجمد 1العدد  2الجزر الناني أيمول . 1026
 . 2حظر مشاركة الموظف العام بأعمال الدعايوة االنتخابيوة ،مجموة كميوة القوانون لمعمووم القانونيوة
والسياسية  ،جامعة كركوك المجمد  ، 6العدد  ، 16الجزر االول شباط .1027
 .3مظاىر الفساد االنتخابي ،مجمة الرافدين لمحقووق ،جامعوة الموصول المجمود  ، 27العودد ، 44
السنة  ، 12آذار . 1027
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 . 4كفالووة الحقوووق الدسووتورية ل قميووات ضوومانة ألعمووار مدينووة الموصوول ،المووؤتمر السوونوي النووامن
لكميو ووة الحقو وووق  ،جامعو ووة الموصو وول  1026 ،منشو ووور فو ووي عو وودد خو ووا
 414ال

 /الجو ووزر النو وواني مو وون

.445

 . 5ادارة االزمات في ظل حكومة تصريف االعمال ،بحث منشور في مجمة كميوة القوانون لمعمووم
القانونية والسياسية  ،جامعة كركوك  /المجمد ( )7العدد خا

العام .1010

 . 6الحق في السكن ضمان لصوون ك ارموة االنسوان  ،بحوث منشوور فوي مجموة ال ارفودين لمحقووق /

جامعة الموصل /المجمد ( ،)10العدد ( ، )51السنة ( )11اكتوبر . 1010
 . 7شوورعية السوومطة بووين االنتخوواب والرضووار الشووعبي  ،قبووول نشوور بالعوودد  216فووي / 22 / 10
 1010من كمية العموم السياسية  /جامعة بغداد .
ثانياً :المؤلفات :
 .2االنتخابو ووات كأس و ووموب ديمق ارط و ووي لت و ووداول السو وومطة  ،دار الكت و ووب القانوني و ووة  ،الق و وواىرة  ،س و وونة
.1022
 .1الح ووق ف ووي االنتخ وواب (د ارس ووة قانوني ووة )  ،المكت ووب الج ووامعي الح ووديث  ،اإلس ووكندرية  ،س وونة
.1021
 . 1السمطة القضائية في اإلسالم  ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية  ،سنة .1022
 . 2السمطة والرضار الشعبي  ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية  ،سنة .1023
 . 3التعددية الحزبية ودورىا فوي توداول السومطة  ،المكتوب الجوامعي الحوديث  ،اإلسوكندرية  ،سونة
.1024
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 .4س وومطة االدارة ف ووي س ووحب القو ورار االداري  ،المكت ووب الج ووامعي الح ووديث  ،اإلس ووكندرية  ،س وونة
.1025
 .5حال المواطنة في ظول المحاصصوة الطائفيوة ،المكتوب الجوامعي الحوديث  ،االسوكندرية  ،سونة
. 1026
 . 6الفساد االنتخابي وأنره عم وظائف مجمس النواب  ،دار المطبوعات الجامعيوة  ،االسوكندرية
 ،سنة . 1027
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Curriculum Vitae (CV)
Name: Salih Hussain Ali Al-Abdullah
Scientific Title: Assist prof
Position: Lecturer ,College Registrar

Certificate

Year

University

B.Sc. in Business Administration

2800 College of Administration and
Economics/Al-Mustansiriya
University/Baghdad/Iraq

B.Sc. in law

2888 College of Law / University of
Mosul / Iraq

Diploma Graduate Studies

0000 League of Arab States / Cairo

M.Sc. in Law

0008 League of Arab States / Cairo

PhD in public law

0020 League of Arab States / Cairo

Specialty: public law
Field: Constitutional law
Academic Email: saleh.hussain@alnoor.edu.iq
Google Scholar:
https://scholar.google.com.tw/citations?hl=ar&user=bE3D1BEAAAAJ
Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Salih-Hussain-Ali
Researcher ID:
ORCID: https://orcid.org/0000-0000-3006-0660
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Academic Experiences:
2. Reviewer in Al-Rafidain Journal of Law / University of Mosul.
0. Reviewer the Middle East Journal / Institute of Legal and Jurisprudence
Studies / Jordan.
6. A scientific reviewer for theses .
Subjects studied: constitutional law, political systems, administrative law,
history of law, legal practice, forensic medicine, criminal investigation, human
rights, legal research principles.
-Experience in (intellectual property protection) by participating in the conference
in the second scientific conference in the Arab Republic of Egypt / Cairo for the
period from 03/02 April 0000 held at the Arab League by the Law Institute in
cooperation with the Arab Lawyers Union and the Arab League.
- Experience in international commercial arbitration by participating in a course Law Institute - Bar Association - Arab Republic of Egypt in 0002.
- Experience in the field of elections through a PhD thesis (the right to vote) as
well as participating in the general conference (the electoral reality in Egypt
after the January revolution, problems and consequences), held during
November 0022 at the Faculty of Economics and Political Science / Cairo
University.
- Obtaining the Medal of Creativity from the Everest Organization for Invention,
Development and Investment of the United States on 2040/40028 in the
researchers and inventors competition for the tagged research (banning
employee participation in electoral campaigns - a comparative study).
- Participation in a research paper entitled “Respect for the rights of citizenship to
ensure the stability of the relationship between the state and society” in the
International Conference on Human Sciences (Transitional Justice… its
prospects and ways to achieve it in Iraq and the region), held at Jihan University
/ Erbil for the period from 20-26 February 0000.
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- Lecturer in the Continuing Education Workshop entitled (The Phenomenon of
Smoking from a Legal Perspective) 0002.
- Lecturer in a training course (how to conclude administrative contracts) held by
the Continuing Education Unit in cooperation with the Law Department at AlNoor University College for employees of all state departments in Nineveh
Governorate, for the period from 342840002 to 0340/40002.
Memberships:
2.
0.
6.
/.
5.
3.
2.

Member of the Iraqi Lawyers Association since 2888.
Member of the Arab Lawyers Union since 0002.
Member of the International Law Forum from 0020.
Member of the Iraqi Jurists Union from 0022.
Member of the Union of Arab Academics from 0022.
Member of the Scientific Committee of the Law Department .
Manager Continuing Education Unit at Al-Noor University College from
0028.
0. Member of the Scientific Committee of the First International Scientific
Conference of the Iraqi University in Baghdad (Digital Education in the
Light of the Corona Pandemic) held on 25 and 234040000.
8. Member of the Editorial Board of the Middle East Journal of Legal and
Jurisprudence Studies (ISSN 0220-0022), affiliated to the Middle East
Institute for Studies and Publishing / Mafraq / Jordan.
Published Papers and Books:
First :Research
2. Problem of Weak Sense of Citizenship, Al-Qalam College Journal, Kirkuk,
Volume (2), Issue (6), July 0022.
0. Role of the Legislative Authority in Confronting Corruption, Al-Rafidain
Journal of Law / University of Mosul, Volume 28, Issue 35, Year 02
December 0020.
6. State’s commitment to the law is a guarantee of human rights. Tikrit
University Journal of Law, Year 6 Volume 6 Issue 2, Part Two September
0020.
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/. Prohibition of public employee participation in electoral campaigning, Journal
of the College of Law for Legal and Political Sciences, University of Kirkuk,
Volume 0, Issue 00, Part One, February 0028.
5. Manifestations of Electoral Corruption, Al-Rafidain Journal of Law,
University of Mosul, Volume 28, Issue 33, Year 02, March 0028.
3. Warranty constitutional rights of minorities are a guarantee for the
reconstruction of the city of Mosul, the eighth annual conference of the
College of Law, University of Mosul, 0020 published in a special issue / part
two from p. 363 to p. 332.
2. Crisis management under the caretaker government, Journal of the College of
Law for Legal and Political Sciences, University of Kirkuk / Volume (8),
special issue of the year 0000.
0. The right to housing is a guarantee to preserve human dignity, Al-Rafidain
Journal of Rights / University of Mosul / Volume (00), Issue (20), Year (00)
October 0000.
8. Legitimacy of Authority between election and popular consent, acceptance
published in Issue /60 on 2246040000 from the College of Political
Science/University of Baghdad.
Second: Books:
2. Elections as a Democratic Method for the Transfer of Authority, Dar of
Legal Books, Cairo, 0022.
0. The Right to Vote (Legal Study), Modern University Office, Alexandria,
0020.
6. The Judicial Authority in Islam, Modern University Office, Alexandria, year
002/.
/. Authority and popular satisfaction, the modern university office, Alexandria,
0025.
5. Partisan pluralism and its role in the transfer of authority, the modern
university office, Alexandria, year 0023.
3. Authority of the administration to withdraw the administrative decision,
Modern University Office, Alexandria, year 0022.
2. Status of Citizenship in the Light of Sectarian Quotas, Modern University
Office, Alexandria, 0020.
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0. Electoral corruption and its impact on the functions of the House of
Representatives, University Press, Alexandria, 0028.

