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 : واجلهة املاحنة وتاريخ احلصول عليها الشهادات
 الشهادات

 البلد الجامعة تاريخ التخرج الشهادة

 العراق البصرة 8771 بكالوريوس قانون

 العراق بغداد 2/4/2002 ماجستير قانون جنائي

 : العلميةوتاريخ احلصول عليها اتباملر

 80/6/2080/ مساعداستاذ  -

 80/6/2009/ مدرس  -

 28/9/2002/ مساعد مدرس  -

 جنائيقانون : االختصاص العام

 قانون جنائي:االختصاص الدقيق
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 اللغة العربية واالنكليزية: اللغات التي جييدها

 تدريسي:الوظيفة احلالية

 :وتوارخيهاالتي توالها  الوظائف
 الوظائف المهنية واألكاديمية                                                     

 إلى الفترة من الفترة الوظيفة 

 2002 2000 عضو في نقابة المحامين في العراق

 2080 2080 رئيس فرع القانون العام وكالة 

 لحد االن 2080 مقرر فرع القانون العام

 لحد االن 2080 عضو في اللجنة االمتحانية المركزية 

 لحد االن 2082 رئيس اللجنة االمتحانية  للدراسات العليا

 2084 2082 عضو لجنة فرع القانون العام لتطوير المناهج 

 2084 2082 رئاسة وعضوية عدد من اللجان التدقيقية والتحقيقية

 2082 2084 عضو اللجنة العلمية الجامعية لمطابقة االختصاصات للمجازين دراسيا 

 2084 2084 عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي االول لكلية القانون

 2084 2084 عضو لجنة القانون العام لمقابلة المقبولين في الدراسات العليا

 2089 2084 عضو لجنة الترقيات الفرعية في القانون

 2082 2082 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثاني لكلية القانون

 لحد االن 2086 عضو اللجنة العلمية في كلية القانون

 لحد االن 2086 للتطبيق الصيفيعضو اللجنة العلمية 

 2089 2089 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثالث لكلية القانون

 لحد االن 2089 مقرر الدراسات العليا

 :البحوث املنشورة واملؤلفات 
 تاريخ النشر اسم النشاط ت

 2007 الوضع القانوني للسالح في النص الجزائي 8

 2080 العقوبات العراقي حماية القرابة في قانون 2

 2080 التزام الدولة بتعويض ضحايا جرائم االرهاب 2

 2080 دراسة مقارنة-جريمة العصيان المسلح في التشريع العراقي 4

 2080 جريمة تهريب النفط ومشتقاته في التشريع العراقي 2

 2080 القصد الجرمي في تزوير التوقيع االلكتروني 6

 2080 االخالقية لفلسفة التجريم والعقاب في الشريعة االسالميةالمرتكزات  9
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 2084 تصحيح القرار التمييزي في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي 1

 2089 المسؤولية الجزائية للمتسبب 7

 2089 التناسب التشريعي بين التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي والمقارن 80

 2086 دراسة مقارنة-الحماية الجزائية لتقرير الكشف عن الذمة المالية 88

 2089 االستقالل االجرائي لالدعاء العام في نظام روما االساس 82

 :املواد التي درسها يف الدراسة االولية
 المرحلة الدراسية اسم المادة 

 االولى علم االجرام والعقاب 8

 الثانية القسم العام-قانون العقوبات 2

 الثالثة القسم الخاص-قانون العقوبات  2

 الرابعة اصول المحاكمات الجزائية 4

 
 :املواد التي درسها يف الدراسات العليا

 ماجستير قانون عام قانون جنائي

 ماجستير قانون عام سيمنار

 

 :عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها للماجستري والدكتوراه

 رسائل الماجستيراالشراف على 

 تاريخ المناقشة عنوان الرسالة 

 82/9/2082 دراسة مقارنة-مسؤولية االدارة عن التلوث البيئي في التشريع العراقي 8

 81/7/2084 جريمة االتجار بالبشر في التشريع العراقي والمقارن 2

 6/88/2084 التناسب بين التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي والمقارن 2

 87/2/2082 استقالل جهاز االدعاء العام في نظام روما االساسي 4

 84/4/2086 دراسة مقارنة-جرائم الكشف عن الذمة المالية في التشريع العراقي 2

 22/2/2089 دراسة مقارنة-الجريمة المرورية في التشريع العراقي 6

 قيد االشراف دراسة مقارنة-االوراق الماليةالحماية الجزائية للمعلومة السرية في سوق  9

 قيد االشراف دراسة مقارنة-ضمانات المتهم في المحاكمة العسكرية في التشريع العراقي 1

 قيد االشراف دراسة مقارنة-الحماية الجزائية للبيئة من التلوث النفطي 7
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 (بمتدرالتي شارك فيها كمحاضر او )الدورات التطويرية

 
 اسم الدورة

مدة  مكان الدورة

 الدورة

تاريخ 

 الدورة

 الصفة

 متدرب 2009 ايام 9 الكويت الدورة االولية التطويرية لحقوق االنسان 8

اساسيات حقوق االنسان ألساتذة وموظفي جامعة  2

 البصرة

 البصرة
 ايام 2

 متدرب 2080

 متدرب 2080 8 السليمانية البحث القانوني 2

 متدرب 2080 8 السليمانية طرق تدريس القانون 4

 متدرب 2080 8 السليمانية المحكمة التشبيهية 2

 متدرب 2088 ايام 2 البصرة مدافعي حقوق االنسان 6

االليات الحديثة لتدريس حقوق االنسان في جامعات  9

 العراق

 اربيل
 ايام 2

 متدرب 2082

االليات الحديثة لتدريس حقوق االنسان في جامعات  1

 العراق

-كلية القانون

 بصرة
 ايام 4

 محاضر 2082

 


