السيـــرة الـذاتيـــة
بيانـــــات شخصيــــــــــة
اإلســـــــم
المسمـــى
الكليــــــة

الدرجة العلمية
إسم الجامعة
الدولة
تاريخ الحصول على
الدرجة العلمية

عنوان رسالة الماجستير
تخصص الماجستير
عنوان رسالة الدكتوراه
تخصص الدكتوراه

الجنسية  /المدينة

مصطفى سالم مصطفى النجيفي
أستاذ مشارك قانون عام  /إداري
الحالة اإلجتماعية
دستوري
القانون
تاريخ الميالد
البريد اإللكتروني

بكالوريوس
جامعة الموصل
جمهورية العراق
1988

المؤهـــــالت الدراسيـــــة
درجة الماجستير
جامعة الموصل
جمهورية العراق
1999

عراقي /الموصل
متزوج
 1967/2/15م
dalnajafi@gmail.cim

درجة الدكتوراه
جامعة الموصل
جمهورية العراق
2005

اإلختصاص التشريعي و الرقابي للمجلس الوطني العراقي ومجلسي الشعب في كل من سوريا ومصر –
دراسة مقارنة .
القانون العام – القانون الدستوري
المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة – دراسة مقارنة
القانون العام – القانون اإلداري و الدستوري

مهارات الحاسوب
برامج الحاسوب
MS Word
MS Excel
MS Power Point
MS OutLook
Internet
)Others (Mention

□متقدم
□متقدم
□متقدم
□متقدم
□متقدم
□متقدم

المستوى
□متوسط
□متوسط
□متوسط
√
□متوسط
□متوسط
□متوسط √

√
√
√
√

□ مبتدأ
□ مبتدأ
□ مبتدأ
□ مبتدأ
□ مبتدأ
□ مبتدأ

المهـــــــارات اللغــويــــــــة
العربية
اإلنجليزية
أخرى

□متوسط
□متوسط √
□متوسط

□متقدم √
□متقدم
□متقدم

1

□ مبتدأ
□ مبتدأ
□ مبتدأ

من

إلى

المسمى الوظيفي

المؤسسة

البلد

2002

2013

عضو هيئة تدريس بكلية
الحقوق
جامعة الموصل

وزارة ا لتعليم العالي والبحث
العلمي
كلية الحقوق /جامعة الموصل

العراق

2009

2011

عضو هيئة التدريس في كلية
القانون – جامعة عجمان

جامعة عجمان للعلوم
والتكنلوجيا

االمارات العربية
المتحدة

من

إلى

المسمى الوظيفي

المؤسسة

البلد

2013

مستمر

استاذ مشارك في كلية
القانون

جامعة الشارقة

االمارات العربية
المتحدة

المهام الرئيسية مع ذكر نوع العمل ( دوام كامل  /دوام جزئي ) -:
تم تعييني مدرسا ً للقانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الموصل حيث قمت بتدريس كل من القانون الدستوري و النظم السياسية
– القانون اإلداري – حقوق اإلنسان ثم تم ترقيتي إلى إستاذ مساعد بعد حصولي على الدكتوراه في الحقوق ودرست القانون
الدستوري و اإلداري ثم تم ترقيتي إلى أستاذ مشارك في  2012/3/20م من جامعة الموصل  /العراق وأعمل حاليا ً في كلية القانون
كأستاذ مشارك  /للقانون اإلداري والدستوري في جامعة الشارقة  :كلية القانون في فرع كلباء وخور فكان – من  2013/9/5م
بوصفي أستاذ مشارك .

النــــــوع
البحث العملي

نشاطات أخرى ( خالل آخر خمس سنوات )
إسم النشاط  /نوعه
مشرف على رسالة ماجستير بكلية الحقوق  /جامعة الموصل  /بعنوان  :وسائل تفعيل ضمانات
 -1حقوق اإلنسان للفترة من  2008/12/1إلى  2009/8/23في كلية الحقوق  /جامعةة الموصةل /
العراق .
 -2مشرف على رسالة ماجستير بعنوان  :شرعية السلطة في الدولة دراسة في النظام اإلسةالمي و
النظام الوضعي . 2013
 -3مشرف على أطروحة دكتوراه بعنوان المسؤولية الوزاريةة للحكومةة دراسةة مقارنةة للفتةرة مةن
 2012/12/16لغاية  2013/9/4م .
 -4مشرف على رسالة ماجستير بعنةوان تشةكيل السةلطة التنفيذيةة فةي الةنظم السياسةية المعاصةرة-
دراسة مقارنة -من  2014/5/ 15بكلية القانون –جامعة الشارقة .

التاريخ
2009
2013
2013

2014

 -5مشرف على الطالب راشد احمد الغريب/مسئؤولية الموظف العام في حماية المال العام-دراسة
مقارنة .رسالة ماجستير وقد سجل في خريف هذا العام الجامعي.2015/2014

 --6مشرف على الطالب احمد اسماعيل  /النظام القانوني للمال العام  .رسالة ماجستير -ربيع

2015

العام الجامعي.2015/2014

 --7مشرف على الطالبة مريم الكتبي  /التحكيم والعقود االدارية-دراسة مقارنة -رسالة

2015

ماجستير  -ربيع العام الجامعي.2015/2014

—8مشرف على الطالبة ريم الكندي  /االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف
االستثنائية –دراسة مقارنة -رسالة ماجستير  -ربيع العام الجامعي.2015/2014

2

2015
2015

الكتب  /األبحاث
المنشورة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تةةأليف كتةةاب منهجةةي تدريسةةي بجامعةةة عجمةةان للعلةةوم والتكنولوجيةةا بعن ةوان – العقةةود
اإلدارية و التحكيم في القانون اإلداري .
بحث بعنوان – دور الرأي العام في حماية الحقوق و الحريات العامة في العراق  /بحث
منشةةور فةةي مجلةةة الرافةةدين للحقةةوق  /كليةةة الحقةةوق  /جامعةةة الموصةةل  /عةةدد  37لعةةام
. 2009
بحةةث بعنةةوان – شةةرعية السةةلطة ونظةةام الحكةةم فةةي الدولةةة – دراسةةة مقارنةةة بةةين النظةةام
اإلسالمي و النظام الوضعي – بحث منشور في مجلة الرافدين للحقةوق  /كليةة القةانون /
جامعة الموصل  /عدد  34لعام . 2008
بحث بعنوان التنظيم الوطني للحقوق و الحريات العامةة فةي قةانون إدارة الدولةة العراقيةة
للمرحلة اإلنتقالية  /بحث مقدم إلى المؤتمر العلمةي لهيئةة المعاهةد التقنيةة  /وزارة التعلةيم
العالي و البحث العلمي في العراق لعام  2007م .
بحث بعنوان – تعديل الدستور العراقي لسنة  – 2005دراسة مقارنةة منشةور فةي مجلةة
الرافدين للحقوق  /كلية الحقوق  /جامعة الموصل .2012
بحث بعنوان المنظمة الدولية للرقابة المالية ودورها في الحد من الفساد االداري -بحةث
مشترك مقبول للنشر في مجلةة كليةة القةانون والعلةوم السياسةية -بالعةدد 48لسةنة -2014
كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة كركوك – العراق.
بحث علمي بعنوان" حالة الطوارىء واثرها على حقوق االنسان المدنية – دراسة
دستورية مقارنة في الحالة العراقية مقبول للنشر في مجلة البحوث القانونية

واالقتصادية في كلية الحقوق – جامعة المنصورة – جمهورية مصر العربية بالعدد 64
اكتوبر .2018

 -8بحث علمي بعنوان (حق االنسان في العيش في بيئة سليمة-التلوث االشعاعي-

/11/10
2010
2009

2009

2008

2012

2014

2016

دراسة مقارنة) في المؤتمر الدولي الثالث للدراسات البيئية-جامعة جنوب الوادي-

الغردقة –جمهورية مصر العربية من  18-16اغسطس 2016
 -9بحث بعنوان ( حق الموظف العام في االنتماء لالحزاب السياسية والقيود الواردة عليه 2017
– دراسة مقارنة -مقبول للنشر في مجلة القانون المغربية

 -10بحث بعنوان ( تسوية المنازعات االدارية بغير طريق القضاء عقد االشغال العامة –
دراسة مقارنة) المؤتمر العلمي الحادي عشر في كلية الحقوق – جامعة اسيوط –

جمهورية مصر العربية2017

 -11تاليف كتاب منهجي تدريسي بعنوان ( المبادىء العامة في القانون الدستوري
والمؤسسات الدستورية في دولة االمارات العربية المتحدة – وهو قيد التحكيم في

الشؤون العلمية بجامعة الشارقة – وقدم على اعتبار انه بحث للترقية العلمية2017

 -12تكليف من رئاسة القسم العام بالتاليف المشترك لكتب مساقات القانون الدستوري
والقانون االداري  1و  2وكذلك تاليف كتاب مشترك لطلبة الشريعة والقانون حسب

محضر اجتماع قسم القانون العام رقم  11في 2017/2/14
المؤتمرات
والندوات
والملتقيات العلمية
والمحاضرات

-1
-2
-3
-4
-5
-6

مؤتمر التشريعات الصةحية وففةاق تطورهةا المنعقةد فةي كليةة الحقةوق  /جامعةة الموصةل
لعام . 2008
مؤتمر التشريعات القانونية حول البيئة وسبل حمايتها المنعقةد فةي كليةة الحقةوق  /جامعةة
الموصل لعام  2009م .
ندوة بعنوان دراسة في قانون الخدمة الجامعية في العراق  /كلية الحقوق جامعة الموصل
لعام  2009م .
ندوة حول الدسةتور وإشةكالياتف فةي العةراق المنعقةد فةي كليةة الحقةوق  /جامعةة الموصةل
 2009م .
المشةاركة الفعالةة فةي نةةدوة المسةئولية القانونيةة الناشةئة عةةن حةوادث السةيارات فةةي ادارة
الشرطة للمنطقة الشرقية في خورفكان في .2014/3/4
المشاركة الفعالة في ندوة اكسبو 2020التي اقيمت في فرع جامعة الشارقة في خورفكان
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2008
2009
2009
2009

2014

في .2014/3/12
 -7المشاركة الفعالة في ندوة تقنية المعلومات الحديثة واثرها على المجتمع في اطار النشةاط
الثقافي لفرع جامعة الشارقة في خورفكان في .2014/4/15
- -8المشاركة الفاعلة في تنفيذ مبادرة النةدوة الطالبيةة لمناقشةة االشةكاالت االسةرية المنعقةدة
في 2015/3/16برئاسة محكمة كلباء االتحادية االبتدائية.
 -9المشاركة في ندوة ادارة الدعوى في ضوء تعديل قةانون االجةراءات المدنية المقامةة فةي
معهد التدريب والدراسات القضائية بمقر المدينة الجامعية -الشارقة في 2015/2/24
 -10المشةةةةةاركة فةةةةةي نةةةةةدوة العالمةةةةةات التجارية باشةةةةةراف معهةةةةةد التةةةةةدريب والدراسةةةةةات
القضائية.المنعقدة في 2015/3/12بواقع  3ساعات تدريبية في فندق بولمان -دبي
 -11المشةةاركة فةةي ورشةةة اساسةةيات التصةةوير الفوتونرافياالبانورامةةامفي فةةرع الجامعةةة فةةي
خورفكان
 -12المشاركة في دورة االطفاء والسالمة واالخالء ,
 -13المشاركة في مؤتمر قضايا قانونية معاصرة في القرن الحادي والعشرون للفترة من 19
– 20نوفمبر .2014
 -14المشاركة في ندوة اهمية التعبير العاطفي من اجل البقاء في فرع الجامعة بخورفكان.
 -15االشةةةتراك فةةةي ورشةةةة عمةةةل بعنةةةوان قةةةانون ممارسةةةة المحامةةةاة فةةةي معهةةةد التةةةدريب
والدراسات القضائية في  22اكتوبر .2015
 -16المشاركة في ندوة بعنوان المسئولية القانونية الناشئة عن العنف المدرسي في المركز
الثقافي في مدينة كلباء بالتعاون مع المنطقة الشرقية التعليمية.
 -17المشاركة في ورشة عمل بعنوان االبتكار بالمشاريع الصةغيرة والمتوسةطة فةي منتةدى
الشارقة للتطوير في  25نوفمبر .2015
 -18المشةةاركة فةةي النةةدوة العلميةةة كمتحةةدث بعنةةوان العمةةل الطبةةي مةةن منظةةور تشةةريعي
المخاطر واالفاق التي عقدت في مستشفى كلباء في  10ديسمبر .2015
 -19المشةةاركة فةةي ورشةةة عمةةل بعنةةوان ا التحكةةيم م التةةي نظمهةةا معهةةد التةةدريب والدراسةةات
القضائية في الشارقة في  8اكتوبر .2015
 -20المشاركة في دورة بعنوان ا مهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة م التةي اقيمةت فةي
مركز وزارة الثقافة وتنمية المجتمع بالفجيرة في .2015/11 / 19
 -21شةةكر وتقةةدير مةةن فريةةق فخةةر الةةوطن التطةةوعي للمشةةاركة فةةي تنظةةيم جهةةود فنيةةة دعمةةا
لمسيرة الترشيد التي اقيمت على المركز الثقافي في مدينة كلباء في .2016/2/16
 -22المشاركة في محاضرة بعنوان ا اضرار المواد الكيميائية م التي اقيمت في مركز وزارة
الثقافة وتنمية المعرفة بامارة الفجيرة في 2016/2/1
 -23المشةةاركة فةةي فعاليةةة اسةةرد القصةةةم التةةي نظمهةةا مركةةز وزارة الثقافةةة وتنميةةة المعرفةةة
بامارة الفجيرة في .2016/2/11
 -24المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير في جامعة الجزيةرة بامةارة دبةي والكثةر مةن 13
رسالة  .ومناقشة  3رسائل ماجستير داخل جامعة الشارقة منها رسالتين باعتباري رئيسا
للجنة الحكم باعتباري مشرفا ومناقشا
 -25حضةةور ورشةةة تدريبيةةة حةةول برنةةامال الجديةةد لالرشةةاد االكةةاديمي فةةي  9مةةارس 2017
بفرع الجامعة ني خورفكان
 -26حضور المؤتمر العلمي قضايا معاصرة في القانونين الجوي والفضائي في كليةة القةانون
– جامعة الشارقة في  23- 22فبراير2017
 -27حضور الملتقى الدولي الثاني في الفقف المصرفي االسالمي –مركةز الشةارقة االسةالمي
لدراسات االقتصاد والتميل بفرع الجامعة في خورفكان في  23فبراير 2017
 -28حضةةةور الملتقةةةى الةةةدولي االول فةةةي التحكةةةيم التجةةةاري واالسةةةالمي – مركةةةو الشةةةارقة
االسالمي لدراسات االقتصةاد والتمويةل باالشةتراك مةع مركةز الشةارقة للتحكةيم التجةاري
الدولي – جامعة الشارقة في  7ديسمبر 2016
 -29حضور محاضرة بعنةوان ا محكمةة العةدل الدوليةة ودورهةا فةي حةل النزاعةات بةالطرق
السلمية بين الدول م كلية القانون –جامعة الشارقة في  5ديسمبر 2016
 -30ورشة تدريبية لنظام ادارة المساقات وقياس المخرجات التعليمية واالشاد االكةاديمي فةي
 28ديسمبر  2016بفرع الجامعة في خورفكان
 -31حضور محاضرة حول كيفية استخدام برنامال تاسك ستريم وبرنامال االرشةاد واالعتمةاد
االكاديمي في  17نوفمبر 2016

4

2014
2014

2015
2015

2015
2015
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2015
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الدورات التدريبية

 -1تطوير تعليم اللغة األنجليزية للعصر الرقمي في مقر الفجيرة .
 -2المشاركة في دورة االطفاء والسالمة واالخالء ,
 -3المشاركة في دورة تدريبيةة بعنةوانا مهةارات اسةتخدام تقنيةة المعلومةات فةي مجةال
التعلةةيم االكةةاديمي م الةةذي نظمةةف مركةةز التعلةةيم المسةةتمر بجامعةةة الشةةارقة يةةومي 4
.2016/2/11,
 -4المشاركة في برنامال تدريبي بعنةوان اببرنةامال الةنظم واللةوائج الجامعيةة فةي شةئؤو
اعضاء الهيئة التدريسيةم الةذي نظمةف مركةز التعلةيم المسةتمر بجامعةة الشةارقة يةوم
.2016/1/ 27
 -5المشاركة في برنامال تدريبي بعنوان ا المهةارات التطويريةة فةي اسةتخدام الخةدمات
االلكتر ونية في جامعة الشارقة مالذي نظمف مركز التعليم المسةتمر بجامعةة الشةارقة
يوم  2016/1/28بفرع الجامعة بمدينة خورفكان بدولة االمارات العربية المتحدة.
 -6المشةةاركة فةةي دورة تدريبيةةة بعنةةوان ا التطبيقةةات االلكترونيةةة فةةي مجةةال التعلةةيم م
والتي نظمها فرع جامعة الشارقة في مدينة خورفكان في .2015/11/19
 -7المشاركة في برنامال تدريبي بعنوان ا اهمية االرشاد االكةاديمي م فةي فةرع جامعةة
الشارقة في مدينة خورفكان بدولة االمارات العربية المتحدة.
 -8المشةةاركة فةةي برنةةامال تةةدريبي بعنةةوان ا تطبيقةةات قةةانون االحةةوال الشخصةةية بةةين
القضةةاء الفرنسةةي واالمةةاراتي م الةةذي نظمةةف معهةةد التةةدريب والدراسةةات القضةةائية
بامارة الشارقة بدولة االمارات العربية المتحدة.
 -9المشةةاركة فةةي برنةةامال تةةدريبي بعنةةوان ا التعليمةةات الجامعيةةة فةةي مةةنج الترقيةةات
العضاء الهيئة التدريسية وبواقع  4ساعات تدريبية في  11ابريل .2016
 -10المشاركة في برنامال تدريبي بعنوان ا توظيف تقنية المعلومات في ادارة المسةاقات
االكاديمية وقياس المخرجةات التعليميةة م والةذي اقةيم فةي فةرع جامعةة الشةارقة فةي
مدينة خورفكان.2016
 -11المشاركة في برنامال تدريبي بعنوان ا التفكير االبداعيم الذي نظمف مركةز االبةداع
لالستشارات االدارية بالتعاون مع مركز انيو فيجن للتدريب والتطويرم فةي امةارة
الشارقة وبمعدل  3ساعات تدريبية في .2015/11/29
 -12المشةاركة فةي برنةامال تةدريبي بعنةوان ا القائةةد الفعةال م الةذي نظمةف مركةز االبةةداع
لالستشارات االدارية بالتعاون مع مركزا نيو فيجن للتةدريب والتطةويرم فةي امةارة
الشارقة وبمعدل  3ساعات تدريبية في .2015/11/28
 -13المشاركة في برنامال تدريبي بعنوان ا فن تنظيم الوقت م الذي نظمف مركز االبةداع
لالستشارات االدارية وبالتعاون مع مركزا نيو فيجن للتدريب والتطويرم في امةارة
الشةةارقة بدولةةة االمةةارات العربيةةة المتحةةدة وبمعةةدل  3سةةاعات تدريبيةةة فةةي 2/ 26
2016/

اإلستشارات و
الخدمات
العضويــــــــات

2009
2015

المساهمة في مراجعة اللوائج المالية لجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
-

عضو اللجنة العلمية في قسم القانون العام – كلية الحقوق – جامعة الموصل للفترة
من  2009 – 2006م .
عضو اللجنة العلمية للدراسات العليا في كلية الحقوق – جامعة الموصةل – 2008
 2009ومن  2013 – 2012م .
رئيس لجنة تقييم النشاط التدريسي العضاء هيئةة التةدريس بفرعةي جامعةة الشةارقة
في كلباء وخورفكان من .2013/10/13
عضو لجنة ابحاث التخرج بفرع الجامعة في خورفكان-كلية القانون.2013/10/3
عضةةةو لجنةةةة التحقيةةةق فةةةي مخالفةةةات الطلبةةةة بكليةةةة القةةةانون فةةةرع خورفكةةةان مةةةن
.2013/10/3
عضةةةو لجنةةةة النةةةدوات والمةةةؤتمرات بفةةةرع جامعةةةة الشةةةارقة فةةةي خورفكةةةان مةةةن
2013/10/3
عضو محكم في المجلة الدولية للقانون في دولة قطر
رئيس لجنة الندوات والمؤتمرات واللقاءات الثقافية بفرعي جامعة الشارقة في كلباء
وخورفكان للفترة من .2015/9/1
عضةةو اللجنةةة االمتحانيةةة بفرعةةي جامعةةة الشةةارقة فةةي كلبةةاء وخورفكةةان للفتةةرة مةةن
.2015/9/1
عضو في لجنة االرشاد االكاديمي للطلبة للفترة من .2015/9/1
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-2006
2009
-2008
/2009
-2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013

-

عضةةو لجن ة ة الدراسةةات العليةةا بفرعةةي الجامعةةة فةةي كلبةةاء وخورفكةةان للفتةةرة مةةن
2015/9/1
عضو لجنة تقييم المكتبة بفرعي جامعة الشارقة في كل من كلباء وخورفكان للفتةرة
من 2015/9/1
عضو اللجنة االكاديميةة للكليةات الجامعيةة بفرعةي جامعةة الشةارقة فةي مدينةة كلبةاء
وخورفكان للفترة من .2015/9/1
عضو لجنة النظر في ملفات المرشحين للتعيين في جامعة الشارقة بدولةة االمةارات
العربية المتحدة
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