
 السٌرة الذاتٌة 

 عبد الرضا حسٌن السٌالوي محمد -:االسم

 9191-5-91النجف  -:التولد

 : متزوج ولَدي طفالنلة االجتماعٌةاالح

 التحصٌل الدراسً:

 6002-6002قانون من جامعة الكوفة  بكالورٌوس -

 6009فً لبنان  اإلسالمٌةدبلوم فً القانون العام من الجامعة  -

 6099فً لبنان  الجامعة اإلسالمٌةماجستٌر فً القانون العام من  -

 6095من جامعة بٌروت العربٌة  دكتوراه فً القانون العام -

 :األعمال التً زاولتها

 فً محاكم االستئناف فً العراق 6002محام منذ  -

 عضو نقابة المحامٌن العراقٌٌن -

 عضو اتحاد الحقوقٌٌن العراقٌٌن -

 العربعضو إتحاد المحامٌن  -

من  فرع النجف –لنقابة المحامٌٌن العراقٌٌن  اإلعالمًالناطق  -

 ولغاٌة االن 6099

 عضو هٌئة مستشارٌن فً نقابة المحامٌن العراقٌٌن حالٌا   -

 سابقا   فرع النجف -التحاد الحقوقٌٌن اإلعالمًالناطق  -

والصٌدلة فً الجامعة القانون  ة حقوق االنسان فً كلٌتًأستاذ ماد -

 االسالمٌة

 أستاذ مادة التحقٌق الجنائً والطب العدلً فً كلٌة القانون  -

 أستاذ مادة النظم السٌاسٌة فً كلٌة القانون  -

 لٌة القانون أستاذ مادة القانون الدولً العام فً ك -

 أستاذ مادة قانون العمل والضمان االجتماعً فً كلٌة القانون  -

 أستاذ مادة القضاء االداري للمرحلة الثالثة  -



مادة منهجٌة البحث القانونً للمرحلة الثالثة فً كلٌة أستاذ  -

 القانون

أستاذ مادة حقوق االنسان فً كلٌة طب االسنان فً الجامعة  -

 االسالمٌة

 حالٌا : 

 رئٌس قسم القانون فً كلٌة الحلة الجامعة -

كلٌة الحلة قسم القانون/ أستاذ مادة التحقٌق والطب العدلً فً  -

 الجامعة

كلٌة الحلة  قسم القانون/ الدولً العام فً أستاذ مادة القانون -

 الجامعة

 مقاالت وتألٌف:

 مقاالت فً القانون والسٌاسة وحقوق االنسان -

كتابٌن قٌد الطباعة) القضاء الضرٌبً العراقً، خصوصٌة القضاء  -

 االداري (

 المهارات:

 العمل على الحاسبة ) طباعة، أكسل ( -

 الدورات والمؤتمرات:

فً مجال التنمٌة البشرٌة وشهادات معتمدة من العدٌد من الدورات  -

 المعاهد والجهات الرسمٌة

 قانون المحاماة  وتعدٌلعضو لجنة قراءة  -

 6099لبنان  –حضور مؤتمر اتحاد المحامٌن العرب فً طرابلس  -

 ضمن وفد نقابة المحامٌن العراقٌٌن

والفساد االداري  المشاركة فً المؤتمر السنوي لمكافحة الرشوة -

 فً العراق

 



 

فً  االشتراك فً دورات تدرٌبٌة تحت عنوان) االسالٌب الحدٌثة -

 إدارة الوقت( فً بٌروت

االشتراك فً دورة ) االدارة الحدٌثة_ القٌادة االشرافٌة والتفكٌر  -

 االستراتٌجً( فً بٌروت

دورة فً )التحكٌم التجاري وشركات المحاماة( فً جامعة جٌهان  -

 بأربٌل 

 m.alseelawy83@gamil.com: البرٌد االلكترونً 


