
 

د.االء ناصر حسين البعاج أ.م. -االسم :  

 

البصرة \1971\1\10 -: المواليد  

                                                               -البريد االلكتروني:

alaanaser1971@yahoo.com 

 

ات الجزائيةأصول االجراء \االختصاص\الجنائي  فلسفة القانون -التخصص الدقيق :  

 

بكلوريوس في القانون سنة  -: ادةالشه  

1992 

كلية \جامعة بغداد \ماجستير في القانون الجنائي   -الشهادة االولى وتاريخها :

  1996\القانون

دراسة مقارنة\العفو القضائي  -عنوان االطروحة :  

 

كلية \جامعة بغداد \دكتوراة في القانون الجنائي  -الشهادة الثانية وتاريخها :

  2001\القانون

تنازع االختصاص في االجراءات الجزائية -عنوان االطروحة :  

 

جامعة بغداد  -تدريسية في كلية القانون -ة :الوظيفة الحالي  

 

الجامعة المستنصرية\رئيس قسم القانون العام في كلية القانون  -الوظيفة السابقة :  

  2003\7\23 -تاريخ التكليف بالوظيفة السابقة :

 

2001\9\15 -ن :تاريخ أول تعيي  

  

  -البحوث والكتب العلمية :

 

تاليف د.باسم \  2000لسنة  56شرح قانون ايجار العقار المعدل بالقانون  رقم  --

رقم \ 2002\مطبعة حقي االنباري \عبد الزمان الربيعي و د. االء ناصر حسين البعاج 

2002لسنة \ 792\االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد   

  

لسنة  160ث التشكيالت القضائية في قانون التنظيم القضائي العراقي رقم بح --

  2002مقدم الى جامعة البكر للدراسات العسكرية سابقا عام \المعدل  1979

 



 

كلية –في مجلة رسالة الحقوق  منشور–أ.م.د.آالء ناصر حسين -التوقيف التعسفي   --

2014-الثاني العدد –السنة السادسة –جامعة كربالء -القانون  

أ.م .د.فراس عبد  و ناصر حسين آالءد.أ.م .– اإلرهابيةالقصد الجرمي في الجريمة -

المجلد التاسع –جامعة بغداد –كلية القانون  -مجلة العلوم القانونية  في منشور–المنعم 

2014العدد األول –والعشرون   

لسنة  ألسريان العنف العنف االسري )دراسة في ضوء مشروع قانون الحماية م-

في مجلة رمنشو-وأ.م.د. بان حكمت الجاف آالء ناصر حسيند.أ .م.-(2011  

 األميرناصر حسين  وأحمد عبد  آالءأ .م .د.–جريمة إفشاء أسرار الدفاع عن البالد -

العدد الخاص – جامعة بغداد–مجلة العلوم القانونية /كلية القانون  في منشور – حسين

2017سنة -الجزء الثاني–  

 

 

-الشكر والتقدير :  

 

التدريس في قسم القانون نشكر وتقدير من قبل كلية المعارف الجامعة ع--  

  

شكر وتقدير من قبل المعهد القضائي في العراق عن اطروحة الدكتوراة الموسومة  --

ع االختصاص في اإلجراءات الجزائيبتناز  

مساعد ذأستاشكر وتقدير من قبل عميد كلية القانون /جامعة بغداد عن نيلها درجة -  

شكر وتقدير من قبل عميد كلية الحقوق/جامعة تكريت عن الجهود المبذولة والتفاعل -

 المستمر للمشاركة في مناقشات الرسائل واالطاريح تكبد عناء السفر ومخاطر الطريق

اهة عن المشاركة بإجراء امتحانات الخاصة بها تثمين جهود من قبل هيأة النز-

 وتصحيح الدفاتر االمتحانية للمتقدمين للتعيين في هذه الهيأة

شكر وتقدير من قبل عميد كلية القانون /الجامعة العراقية عن الجهود المبذولة في -

 إجراء االمتحان الشفوي لطلبة الدراسات العليا

 

-الدورات والندوات :  

 

 -- مكتب ي في طرائق التدريس التي نظمها هيل التربودورة التا

الجامعة المستنصرية للمدة \االستشارات التعليمية في كلية المعلمين 

  2001\ 2\27ولغاية  \ 2001\2\17من 

  



 --  الدورة التطويرية في اللغة العربية التي نظمها المكتب االختصاصي

رية للمدة مستنصالجامعة ال\واالستشاري التربوي في كلية المعلمين 

2001تشرين الثاني  31 \6من   

 - 28-27ورشة عمل تدريبية عن العدالة و الجندر خالل الفترة من 

أقامتها لجنة االنقاذ الدولية – 2015ايار   

 - عن )حقوق المرأة في ظل المعايير الدولية  تدريبيةعمل ورشة

لمرأة( )الحد من التمييز والعنف ضد ا -والقوانين الوطنية العراقية(

مع منظمة مساعدات الشعب  بالتعاون ها جمعية نساء بغداد والتي نظمت

24/10/2016في  النرويجي  

 -( والتي نظمتها جمعية نساء بغداد  آلياتورشة عمل عن )المدافعة

2017لسنة  آذار-27-25للفترة من   

 - المشاركة كمدرب للفريق العراقي في المسابقة العربية الرابعة

ية باللغة العربية والمقامة في دولة الكويت للمدة من للمحكمة الصور

2-6/4/2017  

 : الخبرات االخرى-  

  

 -- قسم القانون \القاء المحاضرات في كلية المعارف الجامعة االهلية\  

 1996 

 -- جامعة بغداد  \قسم المحاسبة  \القاء المحاضرات في كلية االدارة واالقتصاد

1997\ 1996للعام الدراسي   

 -- قسم المدرسيين التجاريين  \ء المحاضرات في كلية االدارة واالقتصاد القا\ 

1997\ 1996جامعة بغداد للعام الدراسي   

 -- تدريس مادة أصول المحاكمات الجزائية في كلية القانون /الجامعة

2006إلى عام  2002المستنصرية من عام   

 --  اإلعدادية حلةللمر\التدريس لمادة اللغة العربية في المدرسة الليبية 

الدراسية  لألعوامالصين \الليبية في بكين السفارة في \والثانوية  

2006\2007\2008\2009  

 -اجادة اللغة الصينية واجادة اللغة االنكليزية  

 -- تدريس مادة قانون العقوبات الخاص في كلية القانون /جامعة بغداد من

  لحد اآلن 2011


