السيرة الذاتية و العلمية ( الموجزة )

لألستاذ الدكتور جمال إبراهيم عبد الحسين الحيدري

االسم الكامل  :جمال إبراهيم عبد الحسين علي الحيدري

المواليد 1957/7/10 :

الحالة االجتماعية  :متزوج

الشهادات العلمية :

بكالوريوس في القانون /1978 /كلية القانون -جامعة بغداد

ماجستير في القانون الجنائي / 1989/كلية القانون -جامعة بغداد

دكتوراه في القانون الجنائي  / 1997 /7/22/كلية القانون -جامعة بغداد
المهنة  :أستاذ جامعي في كلية القانون -جامعة بغداد

تاريخ التعيين  1990/6/5 :في كلية القانون -جامعة البصرة
الخدمة الجامعية  )27( :سنة .
الخدمة في دوائر الدولة  )9( :سنة و(ستة) أشهر و( )20يوم .

الدرجات العلمية :

مدرس مساعد 1990/6/5 :

مدرس 1996/10/28 :

أستاذ مساعد2000/1/2 :

أستاذ 2005/2/5 :

التخصص  :القانون الجنائي

المناصب والوظائف :

 -1تدريسي في كلية القانون -جامعة البصرة 2000-1990

-2رئيس فرع القانون العام -كلية القانون -جامعة البصرة2000-1997 -
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-3تدريسي في كلية القانون-جامعة بغداد 2000-ولحد اآلن
-4رئيس قسم القانون الجنائي -كلية القانون -جامعة بغداد2012 - 2003 -
-5معاون العميد للشؤون اإلدارية والماليـ ــة -كلية القانون -جامع ــة
بغداد. 2006/4/23 -2005/12/21-

 -6تنسيب بمنصب رئيس قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة  2007/1/1لغاية 2009
 -7تكليف بمهـام عميـد كليـة القـانون -جامعـة بغـداد وكالـة بموجـب اـم ـ ــر الجـامعي  1أ 7363 /
في . 2011/12/5

 -8عمي ــد كلي ــة الق ــانون  /جامع ــة بغ ــداد بموج ــب اـم ــر ال ــوزاري الم ــرقم م و  627 / 4ف ــي
 2012/4/22و المنفذ باـمر الجامعي المرقم 3172في 0 2012/4/29

 -9م ــدير ع ــام ال ــدائرة القانوني ــة واإلداري ــة ف ــي مرك ــز و ازرة التعل ــيم الع ــالي و البحـ ـ

العلم ــي

بموجب اـمر الوزاري المرقم  1132في  2015 / 3 / 29ولغاية 2016/10/30

الشكر و التقدير ) 46( :

األوسمة  / )1( :وسام التميز العلمي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام . 2013

الجوائز  / )1 ( :جائزة األستاذ األول من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام .2013
( / )1جائزة افضل كتاب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام . 2013

التكريم :

منح ( )13درع من و ازرة التعليم العالي و البح

العلمي والجامعات العراقية الحكومية

واالهلية والمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ومركز النهرين للدراسات االستراتيجية مجلس

مستشارية االمن الوطني.

العقوبات  :ال يوجد

المهام التدريسية :

 -1التدريس في الدراسات االولية .
أ -تدريس المواد ( علم االجرام – علم العقاب – قانون العقوبات – القسم العام – قانون
العقوبـ ــات – القسـ ــم الخـ ــاة ) لطلبـ ــة المرحلـ ــة االول ـ ـ وال انيـ ــة وال ال ـ ــة – صـ ــباحي
ومسائي ) في كلية القانون – جامعة البصرة .

ب -تـدريس مـادة ( قــانون العقوبـات – القســم الخـاة ) لطلبـة المرحلــة ال ال ـة – صــباحي
ومسائي ) في كلية القانون – جامعة بغداد .

ج – تدريس مادة ( السياسة الجزائية ) لطلبة المرحلة االول صباحي فـي كليـة القـانون –
جامعة بغداد .

د -تدريس مادة ( الجرائم االلكترونية ) لطلبة المرحلة ال ال ة صـباحي فـي كليـة القـانون –
جامعة بغداد .
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ه_ تدريس مادة ( الجرائم االرهابيـة ) لطلبـة المرحلـة الرابعـة صـباحي فـي كليـة القـانون –
جامعة بغداد .

 -2التدريس في الدراسات العليا
أ -تدريس المواد ( السيمنار – الجرائم االقتصادية – القضاء الجنائي الدولي – السياسة
الجزائية ) لطلبة الماجستير في كلية القانون – جامعة بغداد .

ب -ت ــدريس المـ ـواد ( ق ــانون العقوب ــات الع ــام – المس ــؤولية الجزائي ــة ) – الق ــانون الجن ــائي
ال ــدولي ق ــانون العقوب ــات الخ ــاة – الق ــانون الجن ــائي الدس ــتوري – الق ــانون الجن ــائي
االداري ) لطلبة الدكتوراه في كلية القانون  - -جامعة بغداد

األش رراف

 :اـش ـراف عل ـ طلبـة الماجســتير والــدكتوراه فــي كليــة القــانون جامعــة بغــداد وجامعــة

الموصل وجامعة النهرين وجامعة الكوفة وجامعة بابل منذ عام  2000ولحد اآلن

.

 -1ماجستير عدد ( . ) 31
 -2دكتوراه عدد ( . )50

مناقشة الرسائل :

المشــاركة فــي مناقشــة الرســائل واـطــاريح الجامعيــة فــي كليــات القــانون /جامعــة بغــداد والموصــل
والمستنصرية والنهرين وبابل

.

 -1رسائل ماجستير عدد ( . )46

 -2أطاريح الدكتوراه عدد ( . ) 50

البحوث :
إنجاز (  ) 29بح

المؤلفات :

منشور في مجالت عراقية محكمة

.

عدد ()22

المطبوعات التي أشرف على اعدادها و طباعتها ) 19 ( :

الشهادات التقديرية  :عدد ()25

المؤتمرات والندوات :

المس ــاهمة ف ــي م ــؤتمرات تتعل ــج بالق ــانون الجن ــائي والعدال ــة الجنائي ــة وحق ــوج اإلنس ــان والدس ـ ــتور
واستقالل القضاء ومنها -:

المشاركة في ( )104مؤتمر وندوة في الجامعات العراقية و العربية

الدورات والبرامج التدريسية والتدريبية داخل وخارج العراق:

( )11دورة وبرنامج
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.

 -1اللجان العلمية :

المشـــاركة فـ ــي ( )126لجنـ ــة ضـ ــمن و ازرة التعل ــيم العـــالي وجامع ــة بغ ــداد وجامعـ ــة

البصرة وكلية القانون /جامعة بغداد.

الخبرة :

 -1المشاركة في تقييم البحو والكتب الجامعية ـغراض الترقيات العلمية والنشر عدد ()134
 -2المشاركة في تقييم الرسائل واـطاريح الجامعية عدد ()10

.

 -3اللجان التحقيقية المشترك فيها (0 )7

 -4ممارسة المحاماة لمدة ( )11سنة في دوائر العدالة في بغداد

.

الشهادات الدولية:

حاصل عل شهادة دولية في مجال القانون الجنائي الدولي مـن معهـد العلـوم الجنائيـة الدوليـة فـي

سي ار كو از /إيطاليا 2004 /

.

النشاطات الدولية

عدد ( )10مشاركة

الجمعيات :

عضو في نقابة المحامين العراقيين

واتحاد الحقوقيين العراقيين

وجمعية البحريين العراقيين

نقابة المعلمين فرع الرصافة

االتجاه السياسي  :مسـتقل وغيـر منتمـي إلـ أي حـزب أو تجمـا سياسـي ال سـابقا وال فــي الوقـت
الحاضر

.

البريد االلكتروني phd.crl.jh@ gmail.com :
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