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 السرية الذاتية
 

 علي االحمد وهج خضير عباس :االسم 

 12/1/2191/ البصرة :  مكان وتأريخ الوالدة

  .البصرة ـ القبلة :العنوان 

 97790090770 : رقم اهلاتف

 wahag.khder@gmail.com: الربيد االلكرتوني

 : واجلهة املاحنة وتاريخ احلصول عليها الشهادات
 0999/0992 - جامعة البصرة/بكلوريوس قانون  -

           29/0/0920/ كلية القانون  -  جامعة البصرة/ماجستير -

 . قانون عام:  االختصاص العام

 القانون الدولي : االختصاص الدقيق

 .اللغة العربية : اللغات التي جييدها

 : وتاريخ احلصول عليها العلمية اتباملر

 .03/5/1322مدرس   -2

 12/4/1321مدرس مساعد  -1
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 .جامعة البصرة/ تدريسي في كلية القانون : الوظيفة احلالية

 :وتوارخيهااملناصب التي توالها يف الكلية 
 0920االشراف على الدراسات العليا - 

 .0922-0927االشراف على االرشاد التربوي -

  :واملؤلفات  البحوث املنشورة
اختصاص مجلس االمن في احالة حالة الى المحكمةة الجااييةة الدوليةة واال ةار المتر بةة  -

 .عليها 

 قيةةيم  ح تةةات العةةراق علةةى ا  اقيةةة )الةةتح ع علةةى اال  اقيةةات الدوليةةة لحقةةوق االنسةةان  -

SEDAW  انموذجا.) 

لقةةةةانون الصةةةاحيات الماليةةةةة لمجةةةالس المحافتةةةةات بموجةةةل قةةةةانون التعةةةدي  ال ةةةةاني  -

 .بحث مشترك         0992لساة  02المحافتات غير الماتتمة في اقليم رقم 

دراسة لتطةوير التجربةة االنتخابيةة )الية التصويت االلكتروني في االنتخابات البرلمانية  -

 .بحث مشترك (      في العراق 

 : املواد التي درسها يف الدراسة االولية
 .حقوق االنسان -

 .نساني القانون الدولي اال -

 .القانون الدستوري -

 ـــــــــــــــ:املواد التي درسها يف الدراسات العليا

 ال يوجد :عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها للماجستري والدكتوراه

 :بمتدرالتي شارك فيها كمحاضر او )الدورات التطويرية
 .كمتدرب 0927للترقيات العلمية  222الدورة التطورية 

 :املؤمترات التي شارك فيها كباحث
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