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 70/0/7777جامعة البصرة  / كلية القانون والسياسة -البكلوريوس  .8

 18/1/7776جامعة بغداد    / كلية القانون  -الماجستير   .7

لبندددددان  -جامعدددددة بيدددددرو  العربيدددددة/ كليدددددة الحقدددددوق والعلدددددو  السياسدددددية   -الددددددكتورا    .1

75/9/7786 

 :وتاريخ احلصول عليهااحلالية العلمية اتباملر

 70/9/7787/ أستاذ مساعد -

 70/9/7770/ مدرس  -

 70/9/7776/ مدرس مساعد  -

 القانون العا :االختصاص العام

 القانون الجنائي:االختصاص الدقيق
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 العربية واإلنكليزية:اللغات التي جييدها

 .جامعة البصرة/ تدريسي في كلية القانون والسياسة:الوظيفة احلالية

 :وتوارخيهااملناصب التي توالها يف الكلية 
 7787 -7775من الفترة / مقرر مجلس الكلية

 7870/ رئيس اللجنة العلمية في الكلية

 :البحوث املنشورة واملؤلفات 
 .التمييز على أعمال محكمة الموضوعأساس شرعية رقابة محكمة / بحث .8

 .العقوبة المبررة/ بحث .7

 .الحقوق الجنسية للسجين/ بحث مشترك .1

 .حق السجين في دعوى عادلة عند مساءلته تأديبيا  / بحث .6

 .المسؤولية الجنائية عن الطب الشعبي/ بحث .5

 .القصد الجرمي في تزوير التوقيع اإللكتروني/ بحث .0

 .الشريعة اإلسالمية والقانون العراقيالزنا بالمحار  في / بحث مشترك .0

 .امتداد االختصاص في قانون أصول المحاكما  الجزائية/ بحث مشترك .1

 .المخدرا  الرقمية نمط مستحدث وقصور في المواجهة التشريعية/ بحث .9

 .استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد/ كتاب .87

 .نحو تطورا  في السياسة الجنائية المعاصرة/ كتاب .88

 .المسؤولية الجنائية الناشئة عن ممارسة الطب الشعبي/ كتاب .87

 : املواد التي درسها يف الدراسة االولية
 .المرحلة األولى/ علم اإلجرا  والعقاب .8

 .المرحلة الثانية/ المبادئ العامة في قانون العقوبا  .7

 .المرحلة الثالثة/ قانون العقوبا  القسم الخاص .1

 .الرابعة المرحلة/ لتحقيق الجنائيأصوال .6

 :املواد التي درسها يف الدراسات العليا
 .ناريمادة السم .8
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 .أختصاص/ مادة القانون الجنائي .7

 

 :عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها للماجستري والدكتوراه
 .(دراسة مقارنة -الحماية الجزائية لرئيس الجمهورية)رسالة ماجستير بعنوان .8

 (.التشريع الجزائي العراقيفي  التفتيش بطالن)رسالة ماجستير بعنوان .7

دراسددة  -اطددار الحمايددة الجنائيددة للمسددتهلال مددن اإلعددالن الم ددلل)رسددالة ماجسددتير بعنددوان .1

 .(مقارنة

 (:متدربالتي شارك فيها كمحاضر او)الدورات التطويرية

 .الدورة التدريبية األساسية في حقوق األنسان لتدريسي ومنتسبي جامعة البصرة .8

المعهدددد الددددنماركي لحقدددوق / التدريبدددة حدددول حقدددوق اإلنسدددان لمدرسدددي الجامعدددا الددددورة  .7

 .اإلنسان

 .من قبل معهد ديبول -مقامة في الكويت/ دورة تطويرية في حقوق اإلنسان .1

ن المقامدة فدي مركدز تطدوير طرائدق التددريس والتددريب الدورة التطويريدة السدابعة والسدتي .6

 .الجامعي

ن المقامدة فدي مركدز تطدوير طرائدق التددريس والتددريب سبعيالدورة التطويرية السابعة وال .5

 .الجامعي

 :املؤمترات التي شارك فيها كباحث
 .مؤتمر العدالة الجنائية في العراق .8

 .مؤتمر األسباب الرئيسية في إجرا  المرأة .7

 .مؤتمر نحو مجتمع خاٍل من االرهاب .1
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 .جامعة البصرة -المؤتمر العلمي األول لكلية القانون .6

 .ربيع الشهادةمؤتمر  .5


