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 السرية الذاتية
 

 علي المشيمش ساميه عبد الرزاق خلف :االسم 

 32/9/3992البصره ـ:  مكان وتأريخ الوالدة

 باب الزبير /السكن الجامعي/  البصره :العنوان 

  (اختياري:) رقم اهلاتف

 ------------- : الربيد االلكرتوني

 : واجلهة املاحنة وتاريخ احلصول عليها الشهادات
 9191/9199جامعة البصره /كلية الآلداب/مكتبات /بكلوريوس آداب ـ 1

 2222/9111/ جامعة البصره/كلية القانون/قانون/ـبكلوريوس2
 3/7/2222/ جامعة بغداد/كلية القانون /ـ ماجستير قانون3

 

 : احلصول عليهاوتاريخ  العلمية اتباملر

 3131/  9/31مـدرس  -

 31/7/3112مدرس مساعد  -

 

 قانون جنائي:  االختصاص العام
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 عقوبات عام:  االختصاص الدقيق

 ------:  اللغات التي جييدها

 تدريسي:  الوظيفة احلالية

 :املناصب التي توالها يف الكلية وتوارخيها
  2222ـ 9112للفتره من جامعة البصره / امينة مكتبة كلية القانون ـ9

  :البحوث املنشورة واملؤلفات 
 .جامعة بغداد/بحث منشورفي مجلة العلوم القانونيه /ـ جريمة اختراق انظمة المعلومات3

بحهث /( دراسهه مقارنهه) ـ التعدي على حرمة الحياة الخاصه باستخدام التكنلوجيا الحديثه3

 .بيت الحكمه/مجلة دراسات قانونيهمنشور في 

المهتتمر العلمهي الهدولي / بحهث منشهور  / استغالل االرهاب للنساء واالطفال في العراقـ 2

 هيئة الحشد الشعبي ـمكتب البصره/االول حول االرهاب

 :املواد التي درسها يف الدراسة االولية 
 المرحله االولى/حقوق االنسان ـ 1

 المرحله الثانيه/الماليه العامه  ـ2
 له االولىالمرح/ـ االجرام والعقاب 3
 المرحله الثالثه/ـ اصول المحاكمات الجزائيه4

 
 ال يوجد:املواد التي درسها يف الدراسات العليا

 ال يوجد:عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها للماجستري والدكتوراه
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 (بمتدرالتي شارك فيها كمحاضر او )الدورات التطويرية

 (متدرب)جامعة البصره/كلية التربيه /دوره تطويريه في اللغه العربيه ـ 1

 متدرب)جامعة البصره/كلية االداب/ـ دوره تطويريه في اللغه االنكليزيه2

" التأييهد مهي حهول كسهبمهاتقى اقلي: تعلهم مهن ريهر حهدود"دوره تطويريهه بعنهوان  ـ3

 (متدرب)عمان االردن

لحقهوق االنسهان المعههد الهدنماركي / دوره حول حقوق االنسان لمدرسهي الجامعهاتـ 4

 (محاضر ومتدرب)دولة الكويت/

التعدديههه فههي الههدول الفدراليههه ودور المههراه فههي التماسهه  "ـهه دوره تطويريههه بعنههوان 2

 (متدرب)ايطالياـ روما " االجتماعي

 ـ:املؤمترات التي شارك فيها كباحث

نحو مجتمع أمن خال من "ـ المتتمر العلمي الدولي االول حول االرهاب تحت عنوان3

في استغالل االرهاب للنساء واالطفال )المشاركه كباحث عنوان البحث/ االرهاب

 (العراق

 


