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 السيرة الدراسية 

 

القانون - في  جداً.    الجنائي  دكتوراه  مشرف  "األطروحةعنوان  بتقدير  للقاضي :  التقديرية  السلطة 
مون2013-2007".  الجنائي جامعة  فرنساUniversity of Montpellier  بلييه،  تاريخ   .، 

 .2013/ 1/ 11الحصول على شهادة الدكتوراه 

 University of Paul ، جامعة بول فاليري2007-2006.  واألرشفة  ماجستير في قواعد البيانات -

Valéry، .بيزييه، فرنسا 

القانون - في  بتقدير  ماجستير  جداً   الجنائي  عنوانجيد  "الرسالة  .  العقاب :  في  وأثره  الجرائم  تعدد 
 مؤتة، األردن. ، جامعة 2005-2001". االجراءات الجزائية، دراسة مقارنةو

 ، جامعة مؤتة، األردن. 1999-1995. في القانون بتقدير جيد جداً  بكالوريوس -

 اللغات 

 

 : اللغة األم. العربية -

 .: متمكن كتابة ومحادثةاالنجليزية -

 .: متمكن كتابة ومحادثةالفرنسية -

 والمناصب االدارية  الخبرات

 

 2018/  1/  14بتاريخ  األمر الجامعي   ،بغداد  في كلية القانون/ جامعةرئيس فرع القانون الجنائي   -

 مستمر بشغل المنصب 

 . 2019إلى  2018 فترة منللعضو لجنة الشؤون القانونية في جمعية الراسخ التقني العلمية  -

المستمر   - التعليم  وحدة  القانونمدير  كلية  بغداد  /في   /3  /27  –  2015  /11/  25بتاريخ    ،جامعة 

2018. 

في كلية القانون، جامعة   السلك التدريسي  مستمر في  قانون الجنائي،الفرع  عضو هيئة تدريسية في   -

 . 2014/ 2/ 19في  4855. األمر الجامعي بالتعيين: العدد/ بغداد

 .2013 الفصل الدراسي الثاني، ،محاضراً في كلية القانون/ جامعة بغداد -

 (Hardware, Software) األعطال.وإصالح  الكومبيوترفي برامج  متمرس -

 ت ودورات تدريبية شهادا

 

، Google meet) ر المنصات االلكترونية  عبورش عمل وندوات  ل  ضورحادة  ( شه40)أكثر من   -

Zoom ،Free conference call ،Webex Meet ) .منذ جائحة كورونا 

في  شهادة   - التعليميةمشاركة  الصفوف  وانشاء  الدراسي   للعام (Google Classroom)  تفعيل 

2018 -2019. 
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بتاريخ  وإدارة الوقت(    ياالستراتيجبعنوان )التخطيط    الفيديويةشهادة مشاركة دولية في المحاضرة   -

 .جامعة بغداد مركز التطوير والتعليم المستمر/ .2017/ 11/ 1و 2017/ 10/ 30

العلمي  ةبـ )رعاي  شهادة مشاركة - العالي والبحث  التعليم  التفي    (وزير  العمل  طبيقية بعنوان ورشة 

الخارجي والممتحن  األكاديمي  البرنامج  مع  )وصف  بالتعاون  الجامعة  الرافدين  كلية  جهاز (، 

 . 2017/ نيسان/ 5 – 4اإلشراف والتقويم العلمي، الفترة من 

 .2017 /3/ 29بتاريخ   (Research Gateمشاركة في دورة )شهادة  -

 .2017/ 3 /28بتاريخ   (Google scholarمشاركة في دورة )شهادة  -

 .2017/ 3/ 16 -12للمدة من  (TOTفي دورة )اعـــداد المدربيـــن  دولية مشاركةشهادة  -

 2016/  2/  10المنعقد بتاريخ  مشاركة إللقاء بحثنا في المؤتمر العلمي الثامن لهيأة النزاهة  شهادة   -

ني لجرائم غسل التنظيم القانو)  لفساد ومكافحته( والموسومالفضلى لمنع ا  شعار )السياساتوتحت  

 . "(نموذجاالعراق " ،األموال وأثره على حجم االستثمار

، مركز 2015/    9/  17-2من    للفترة  للتدريسيين(  204)مشاركة في دورة التأهيل التربوي  شهادة   -

 التطوير والتعليم المستمر، جامعة بغداد.

دو  مشاركةشهادة   - العربية  في  اللغة  مركز 2015/    9/  17-2من    للفترة   للتدريسيين  (178)رة   ،

 التطوير والتعليم المستمر، جامعة بغداد.

العدالة والجندر  شهادة   - في ورشة عمل تدريبية عن  الدولية ممنوحة من  مشاركة  االنقاذ  لجنة  قبل 

International Rescue Committee   إلى المرأة  وصول  )مبادرة  الفترة   العدالة(  حول  في 

 دق بغداد. فن عقدت الورشة في .2015/ 5/  27-28

المعلوماتية(،  شهادة   - )الجرائم  بعنوان  عشر  الحادي  العلمي  المؤتمر  أعمال  في  كلية مشاركة  في 

 . 2015نيسان  7-5الحقوق، جامعة جرش، األردن. من الفترة 

شهادة دولية  ،  (TOEC: Test of English International Communication)شهادة تويك   -

 صادرة من الواليات المتحدة األمريكية، ا، فرنس2010في اللغة االنجليزية، 

ب - المشاركة  في  االختراعشهادة  براءات   MED: Maison des Ecoles)مركز    من  مشاريع 

Doctorales de Montpellier) ،20/4/2009 – 26/4/2009ميز ، Metz .فرنسا ، 

المعلوماتية   -  C2I: Certificate in Information technology and)واالنترنت  شهادة في 

Internet)،  مونتبلييه2009صادرة في ، Montpellier .فرنسا ، 

عنوان الدراسة، تنظيم قواعد البيانات ،  CNRSدورة تدريبية في المركز الوطني لألبحاث العلمية   -

مصادر    ، Languedoc-Roussillon  ،2/4/2007  -29/7/2007لمركز 

 ، فرنسا. Montpellier بلييهمون

، المركز الثقافي الفرنسي، عّمان، األردن. وأيضا  2001-2000  لعامنسة  دورات في تعلم اللغة الفر -

لألجانب 14/7/2006إلى    21/2/2006من   الفرنسية  اللغة  دراسة  معهد   ،IEFE ،   بول جامعة 

 ، فرنسا Montpellier فاليري، مونبلييه

 .1999ردن، ، جامعة مؤتة، األلوحة شرف كلية القانونمنا على تعليق أسللتفوق وشهادة تقديرية  -

 وأكاديمية  نشاطات علمية

 

 .2020، بغدادجامعة  –، كلية القانون يع الجنائة العلمية الخاصة بالفرعضو في اللجن -

 .2020/ 10/ 21س بتاريخ  361 /، العدد م ع يالتنافس لنتائج االمتحانعضو لجنة تدقيقية  -

 2020/ 10/ 14بتاريخ  2367ع/  ، العدد شية المجالت العلميةعضو في لجنة اعتماد -

/ 9/ 28بتاريخ  2190، العدد م ع/ عضو في لجنة )تقييم جودة مشروع التعليم االلكتروني( -

2020. 

 .2020/ 9/ 13بتاريخ  5258عة أهلية، العدد ت هـ أ/ ك عضو في لجنة وزارية الستحداث جام -

/ 8/ 18بتاريخ  1690، العدد م ع/ فع مستوى الجودة والتصنيف واالعتماديةعضو في لجنة ر  -

2020. 

ام  الجامعية وحسن السلوك لدى الطلبة وااللتز واألعراف)غرس القيم  وانندوة بع ر نحضو -

 .2020/ 2/ 24تاريخ ( ب تعليماتبال

 . 2020/ 2/ 23ي لمجلة العلوم القانونية( بتاريخ وان )النظام االلكتروننحضور ندوة بع  -
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الجادرية بالعدد ش  /ةللمكتبة المركزي ةالعام االمانةفي  2020/ 1/  28حضور ورشة عمل بتاريخ  -

 .2020/ 1/ 20/ بتاريخ 337ع / 

/  11/ 18بتاريخ جرام الكمي( ي علم االمقدمة في الندوة العلمية الموسومة بـ )ف ترأس جلسة -

 . بغدادة جامع –، كلية القانون 2019

ص والتحديات قواعد القانون الخا استدامةمؤتمر فرع القانون الخاص الموسوم بـ ) رحضو -

 .2019/ 11/ 12بتاريخ  3925، بالعدد ش ع/ 2019/ 11/ 7 -6بتاريخ المنعقد ، (ةالمعاصر

 .2019/ 10/ 14بتاريخ  3455بالعدد  صنيف الوطنيعة التنة لمتابعضو في لج -

 .2019/ 10/ 6بتاريخ  3347 /، العدد ش ع(ر ورشة العمل الموسومة بـ )نظام المقرراتحضو -

/ 26بتاريخ  2190. العدد م ب/ )لجنة القانون(ية المرشح للتدريس ر صالحعضو في لجنة اختبا -

6 /2019. 

 . 2019/ 5/ 8( بتاريخ الدخل ضريبةقدير ترارات حضور ندوة بعنوان )الطعن في ق -

 .2019/ 5/ 2اريخ لقانون الشخصي( بتحضور ندوة بعنوان )أثر تعدد الجنسية على تحديد ا -

وان )تجريم المخدرات االلكترونية في التشريعات المقارنة( في قاعة  محاضراً في حلقة نقاشية بعن -

 .2019/ 4/ 30، بتاريخ بغدادجامعة  –كلية القانون  /المحكمة النموذجية

تسليم المجرمين واسترداد المتحدة لمكافحة الفساد حول  األممان )احكام اتفاقية حضور ندوة بعنو -

 . 2019/ 4/ 17بتاريخ  (األموال

ة بغداد، جامع /مرفي قاعة مركز التعليم المست( ظام المقررات الدراسيةالمشاركة في محاضرة )ن -

 .2019/ 4/ 4بتاريخ  2176العدد 

 .2019/ 3/ 11بتاريخ  (اإلنسانيحضور ندوة بعنوان )الحروب الهجينة في القانون الدولي  -

ة جامع –معقباً في الندوة العلمية الموسومة بـ )الوساطة الجنائية( في قاعة الكلية/ كلية القانون  -

 .2019/ 2/ 20خ اريبغداد بت

القانون الترقية العلمية الجديدة( في قاعة المحكمة النموذجية / كلية  )تعليماتحضور دورة بعنوان  -

 .2019/ 1/ 10، بتاريخ بغدادجامعة  –

/ بتاريخ  3378بالعدد ش ع/ و 2019/ 1/ 2بتاريخ  10 /بالعدد ش ع لية التعاونعضو في لجنة آ -

 .2020/ 2/ 4اريخ بت 673ش ع /  وبالعدد ،2019/ 10 /9

 .2019/ 3/ 7( بتاريخ محاضراً في دورة )تقنيات طباعة البحث العلمي -

في قاعة   (اإلرهابيةائم  المتحصل عن طريق التعذيب في الجر اإلقرار في ندوة بعنوان )محاضراً  -

 .2019/ 3/ 6بغداد، بتاريخ ة جامع  –القانون رات/ كلية المؤتم

 . 2019/ 1/ 9( بتاريخ ر دورة بعنوان )آلية حل مشاكل العملحضو -

س   711العدد م ع/ صة بدراسة الدبلوم العالي المهني لمكافحة الفساد.  عضو في اللجنة العلمية الخا -

 .2018/ 12/ 13بتاريخ 

بالعدد ش  نظام الفصليواالشراف على تطبيق ال يث المناهج الدراسيةتحدعضو في لجنة تطوير و -

 .2019/ 10/ 9بتاريخ  3378بالعدد ش ع / و 2019/ 1/ 2بتاريخ  10 /ع

المعهد العالي في ( والقسم الخاص العام )القسمفي مادة قانون العقوبات   لطلبة الدبلوممحاضراً  -

   .2018 – 2017للعام الدراسي  اخليةللتطوير األمني/ وزارة الد

 المادة. دريسفي تمستمر  – 2019، قسم الخاص(قانون العقوبات )المدرس لمادة  -

مستمر   -2019( للفترة الماجستير، الفرع الجنائيات عام لطلبة الدراسات العليا )لمادة عقوب مدرس -

 في تدريس المادة.

باللغة  (Criminal Law)   ومادة (Informatics Crimesمدرس لمادة القانون الجنائي )  -

  .2018-2016)الماجستير، الفرع الجنائي( للسنة الدراسية  اإلنجليزية لطلبة الدراسات العليا

 .كلية القانون/ جامعة بغداد .2018- 2017مدرس لمادة )جنائي عملي(  -

 .2018، 2013 لمادة علم العقابو .2017، 2013 مادة علم اإلجراملمدرس  -

 .2019 – 2018 /2017-2014)القسم العام(  ون العقوباتمبادئ قان مدرس لمادة -

ً مشرف - من  على    ا )عدد  الماجستير  من(  5عدد  طلبة  طلبة على  وكذلك    ،2020-  2017  للفترة 

 –  2017.  (2)عدد    وزارة الداخليةطلبة  وعلى    ،(1)عدد    )الدبلوم العالي( التابعين لـهيئة النزاهة

2018  . 

 .وأطاريح الدكتوراه ستيرد من رسائل الماجيلعدلم علمي يمق -

علمي  يمق - العلمية  من  للعشراتم  ق/  البحوث  ع  م  كالعدد   2016/  11/  7بتاريخ    2016/  329، 

والعدد م ع ق/   2016/  276والعدد م ع ق/    2016/  10/  11بتاريخ    2016/  320والعدد م ع ق/  

 .2017/ 29/1بتاريخ  454، العدد  من وزارة الداخلية   .2015/ 9/ 22بتاريخ  2015/ 173

القانونية لقيادات وزارة  ضمن دورة اإلدارة  (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات) القاء محاضرة حول -

 .17/5/2018بتاريخ الشباب، قاعة دائرة الطب الرياضي/ وزارة الشباب والرياضة 
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علمية بتعليمات الترقيات ال المشاركة في ورشة عمل شعبة شؤون الترقيات العلمية حول )آلية العمل -

 ، كلية القانون/ جامعة بغداد.2018/ 5/ 2( بتاريخ 2017لسنة  167الجديدة رقم 

أقامتنا لورشة عمل ضمن نشاطات شعبة ضمان الجودة حول )كيفية إعداد الخطة االستراتيجية(،   -

 ، كلية القانون/ جامعة بغداد. 2018/ 3/ 28بتاريخ 

ً معقب - ن التجريم والعقاب في التشريع والموسومة بـ )الحد م لفرع القانون الجنائي في الندوة العلمية ا

 ، كلية القانون/ جامعة بغداد.2018/ 3/ 18العراقي(، بتاريخ 

حضور الندوة العلمية لفرع القانون العام والموسومة بـ )المواجهة القانونية للمخدرات والمؤثرات   -

 قانون/ جامعة بغداد.، كلية ال2018/ 3/ 11بتاريخ العقلية(، 

ور الندوة العلمية لفرع القانون الجنائي والموسومة بـ )التقنيات االلكترونية ودورها بالتنصت  ضح -

 ، كلية القانون/ جامعة بغداد.2018/ 3/ 6، بتاريخ على المتهمين

وكذلك عضواً في العديد   .في فرع القانون الجنائيماجستير ال ئلمناقشة رسا ديد من العفي   اً عضو -

   .واإلداريد العالي للتطوير األمني ي المعهناقشة ف من لجان الم

في شغل  مستمر  – 2017/ 12/ 28، بتاريخ ي مجلس إدارة صندوق التعليم العاليف اً عضو -

 كلية القانون/ جامعة بغداد. . يةالعضو

تك في البحث العلمي والنشر العالمي االمشاركة في الدورة التدريبية الموسومة )كيف تطور مهار -

، مركز التطوير  2017/ 12/ 11( بتاريخ عة وكفاءة من المواقع العالميةوفي تخصصك وبسر

 م المستمر/ جامعة بغداد.والتعلي

لقاء بحثنا الموسوم )دور غسل األموال في تمويل اإلرهاب( خالل المؤتمر العلمي لفرع القانون إ -

/ 11/ 22خ تحت عنوان )نحو سياسة جزائية معاصرة تجاه الجرائم اإلرهابية( بتاري الجنائي

 . كلية القانون/ جامعة بغداد.2017

تحت عنوان )نحو سياسة  مؤتمر العلمي لفرع القانون الجنائي ال يملتنظفي اللجنة التحضرية  اً عضو -

 . كلية القانون/ جامعة بغداد.2017/ 11/ 22جزائية معاصرة تجاه الجرائم اإلرهابية( بتاريخ 

في كلية القانون،   2017/ 11/ 13بتاريخ (، حضور ندوة عن )خطر اإلدمان على المخدرات -

 جامعة بغداد.

للفترة من   بعنوان )دور التخطيط والتنظيم في تحسين جودة األداء الوظيفي( يةدورة تدريب ل قامتناإ -

 . كلية القانون/ جامعة بغداد.2017/ 11/ 2 – 10/ 29

 2017/ 10/ 30اريخ تبوإدارة الوقت(  يحضور محاضرة فيديوية بعنوان )التخطيط االستراتيج -

 داد.مركز التطوير والتعليم المستمر/ جامعة بغ .2017/ 11/ 1و

/  22بتاريخ تتولى مقابلة المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد عضو في لجنة  -

 ، كلية القانون/ جامعة بغداد.2017/ 6

/ 5/ 22خالل العطلة الصيفية. بتاريخ  اكمفي المح االشراف والمتابعة على التدريب الصيفي للطلبة -

2017. 

(  مؤسسة السجناء السياسيين) مقر في ورشة العمل التي أقيمت في  من خالل بيان الرأيالمشاركة  -

  . 2017/ 5/ 21لمناقشة بعض مواد قانون المؤسسة، بتاريخ 

لية  في ك 2017/ 5/ 2في تاريخ  (الحماية القانونية للملكية الفكرية)بعنوان  حضور ندوة علمية -

  القانون/ جامعة بغداد.

/ 30بتاريخ ة )حظر استيراد األلعاب المحرضة على العنف( العلمية الموسوم في الندوة اً محاضر -

 .كلية القانون، جامعة بغداد ،2017/ 4

بعنوان )العدالة اإلصالحية لألحداث في القانون العراقي(   لفرع القانون الجنائي حضور ندوة علمية -

 .كلية القانون، جامعة بغداد ،2017/ 4/ 26يخ بتار

التطوير والتدريب لشيوع مبدأ  ) أقيمت في قاعة المؤتمرات عن يالعلمية الت في الندوة اً محاضر -

 .كلية القانون، جامعة بغداد ،25/4/2017 ( بتاريخحقوق اإلنسان

/ 4/ 13بتاريخ بعنوان )رؤية تكاملية في مكافحة الفساد اإلداري والمالي(  حاضرةحضور م -

 .في كلية القانون/ جامعة بغداد 2017

المقيم التي أقيمت في كلية الرافدين األهلية الجامعة حول )التطبيقية  المشاركة في ورشة العمل -

 .2017/ 4/ 5 -4( للفترة من الخارجي لوصف البرنامج األكاديمي

التحديث والتقليد، دراسة ندوة لفرع القانون الخاص بعنوان )قانون العمل الجديد بين  حضور -

في كلية  ، 2017/ 3/ 26بتاريخ ( (2015 لسنة 37ديد رقم )تحليلية لقانون العمل العراقي الج 

  القانون/ جامعة بغداد

آلية وصف المقرر التي أقيمت في كلية الهندسة الخوارزمي حول ) المشاركة في ورشة العمل -

 .2017/ 1/  12( في تاريخ الدراسي والممتحن الخارجي

 . 2017 -2015 غداد.المشاركة في الزيارات الميدانية للمحاكم مع طلبة كلية القانون/ جامعة ب -

 .2017 – 2013حضور العديد من السمنارات الخاصة بفرع القانون الجنائي  -
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 .2016 /12/ 27بتاريخ  4490العدد ش ع/ في لجنة وضع الخطة االستراتيجية العلمية. عضو  -

 2019/ 1 /22ريخ بتا 283، والعدد ض ج/ 2018/ 1/ 11، بتاريخ 194والعدد 

ليب االدارية الحديثة  عن )االسا ضمن نشاطات وحدة التعليم المستمرحاضرة توعوية حضور م -

 .2016/ 12/ 12(، كلية القانون/ جامعة بغداد، بتاريخ ودورها في الحد من الروتين الحكومي

العدد  . ترشيحنا لعضوية )لجنة االختفاء القسري( من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -

 .2016/ 12/ 7بتاريخ  22941

/  30بتاريخ  في مركز المعلومات في جامعة بغداد. حضور محاضرة تعريفية لبرنامج الفولبرايت -

11 /2016. 

تعزيز القانون الدولي االنساني من خالل العدالة الجنائية حول )حضور مؤتمر الفرع الدولي  -

 في كلية القانون/ جامعة بغداد. 2016/ 11/ 30-29( بتاريخ الدولية

ضمن نشاطات شعبة األكاديمي( المقيم الخارجي لوصف البرنامج إلقاء محاضرة توعوية حول ) -

العدد: ض ج   .2016/ 11/ 23ضمان الجودة وتقويم األداء في كلية القانون/ جامعة بغداد بتاريخ 

 .2016/ 12/ 20بتاريخ  4358

بعنوان )نحو نظام جديد لتحديد المبالغ النقدية في النصوص القانونية(  اضرة علمية حضور مح -

 .2016/ 11/ 10بتاريخ 

الختيار الفريق الذي سيمثل كلية القانون للمشاركة في المحكمة الصورية   عضواً في لجنةترشيحنا  -

/ 3بتاريخ  3728م ع/ العدد . دولة الكويتبنسختها الرابعة والتي ستقام في  2017العربية للعام 

11 /2016. 

ي  خالقيات مهنة التدريسأعن ) ضمن نشاطات وحدة التعليم المستمرتوعوية  محاضرةحضور  -

 .2016/  11/ 3بتاريخ  والباحث العلمي(

/ 11/ 1بتاريخ  2016-2015للعام حضور ورشة عمل حول تعليمات وضوابط الملفات التقويمية  -

 .. كلية القانون/ جامعة بغداد2016

المقيم الخارجي لوصف ) ترشيحنا من قبل شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي لتطبيق مشروع -

 .2016/ 10/ 26بتاريخ  3639(. العدد ض ج/ اص بالكليات اإلنسانيةالبرنامج األكاديمي الخ

مستحدثات القانون المدني  حول ) ندوة علمية ضمن نشاطات وحدة التعليم المستمر  حضور -

 .10/2016/ 18( بتاريخ 1/10/2016وء التعديل النافذ في الفرنسي في ض

. كلية القانون/ جامعة 2016/ 10/ 13بتاريخ حضور محاضرة بخصوص تعليمات الترقية العلمية  -

 بغداد.

ء المعايير  مكافحة الفساد في ضوحول )حضور محاضرة ضمن نشاطات وحدة التعليم المستمر  -

 .2016/ 10/ 6جامعة بغداد ، كلية القانون/  الدولية واالقليمية(

ة بتاريخ لفرع القانون الجنائي بعنوان )الحماية القانونية إزاء تلوث األنهار الوطني حضور ندوة -

10 /5 /2016. 

بتاريخ  651. العدد 2017 -2015للعام الدراسي   عضو في لجان بحوث التخرج في الفرع الجنائي -

 .2016 /11/ 9بتاريخ  3839والعدد م.ش.ط/  .2016/ 5/ 8

عضو في لجنة مراجعة كافة المناهج المعتمدة في كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير األمني   -

استبعاد المناهج غير المناسبة واستبدالها بمناهج جديدة لتواكب التطور في مجال   بهدف واإلداري

  1469/ 5/ 7ق/  ذي العدد بناء على األمر الوزاريالعلوم األمنية وإضافة بعض المناهج الحديثة. 

 . 2016/ 4/ 25في تاريخ 

لقانون/ جامعة في كلية ا (مسابقة المحكمة الصورية العربية)ومشارك في  طلبةل ومدرب مشرف -

 .2016/ 4/ 21-17من الفترة ، السلطان قابوس في سلطنة ُعمان 

/ 4/ 9 وذلك بتاريخ حضور المحكمة الصورية التي أقامتها كلية المأمون الجامعة بناء على دعوة -

 الفيس بوك(.  –حول )جريمة قتل شاب بسبب موقع التواصل االجتماعي   2016

 17يلية في قانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم )قراءة تحلبعنوان  حضور ندوة علمية -

 جامعة بغداد.  /في كلية القانون 2016/ 4/ 4في تاريخ  (2013لسنة 

في  علي )ع( في إرساء معالم النظام الجنائي اإلسالمي()دور اإلمام  نابعنوحضور ندوة علمية  -

 مؤتمرات في الكلية. على قاعة ال 2016/ 2/ 3كلية القانون/ جامعة بغداد بتاريخ 

)التعليم العالي  بعنوان ( مركز البيان للدراسات والتخطيط) التي أقامها ورشة العملالمشاركة في  -

 .2016/ 1/ 25ريخ بتا ،في العراق .. التحديات وآليات النهوض(

 2016/ 1/ 21-20للفترة من  (ترصين التعليم العالي في العراق مؤتمر) المشاركة والحضور في -

 معة النهرين.في جا

/ 1/ 19بتاريخ ملئ استمارات تقييم األداء  حضور ندوة شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء حول -

2016. 
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( في كلية العلوم السياسية/ مجمع الجادرية  مؤشرات تقييم أداء التدريسيين) المشاركة في ندوة -

/  1/ 14بتاريخ  1231. قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي، كتاب عدد 2016/ 1/ 13بتاريخ 

2016. 

في التعليم االلكتروني وإنشاء الصفوف  2طرق استخدام تقنيات الويب ) علميةندوة  حضور -

 ، كلية القانون/ جامعة بغداد2016/ 1/ 11( بتاريخ االلكترونية والمستودعات العلمية الرقمية

كلية القانون/ جامعة بغداد في  ندوة العلمية التي أقامتها شعبة ضمان الجودة وتقويم األداءال حضور -

 .2016/ 1/ 7( بتاريخ إجراءات االعتماد األكاديميبعنوان )

 موضوع حولعة بغداد في كلية القانون/ جام لطالب المرحلة الثانية علمية تثقيفية إلقاء محاضرة -

  2015/ 12/ 17( بتاريخ ، العراق نموذجاً جريمة غسل األموال وأثرها على حجم االستثمار)

 اطات وحدة التعليم المستمر ضمن نش

  الحماية، كلية القانون/ جامعة بغداد والذي حمل عنوان )المؤتمر العلمي في قاعة الشهيد حضور -

 2015/ 11/ 10( بتاريخ العراقي المقارنالقانونية للملكية الفكرية في القانون 

( للعام  58ون للدورة )تخرج طلبة كلية القان لجامعة بغداد بمناسبة المشاركة في االحتفال السنوي -

  – 2015وما تالها من مشاركات للسنوات )  .2015/ 10/ 12( بتاريخ 2015-2014الدراسي )

 (. 2017 – 2016( و )2016

مع معهد راؤول في  بالتعاون القضائيمل التي أقيمت في المعهد الحضور والمشاركة في ورشة الع -

ق قانون أصول المحاكمات الجزائية مع )مدى توافبعنوان  2015/ 10/ 12بتاريخ  دولة السويد

 االتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق االنسان(. 

(  تقييم األداءورشة تعريفية عن استمارة ) ملئ االستمارة الورقيةمحاضرة حول كيفية حضور  -

 .جامعة بغدادالقانون،  ، كلية2015/ 10/ 7 بتاريخ

 Internationalاد من قبل لجنة االنقاذ الدولية التي أقيمت في فندق بغد المشاركة في ورشة العمل -

Rescue Committee  ( مبادرة وصول المرأة إلى العدالة حول )2015/ 5/  28-27 في الفترة. 

الجرائم  ، تحت عنوان )لمي الدولي الذي أقيم في جامعة جرش/ األردنالمشاركة في المؤتمر الع -

  التحريض على ارتكاب الجرائمنا الموسوم )بحث  إللقاء 7/5/2015-5( في الفترة المعلوماتية

 (.االرهابية باستخدام وسائل التقنية الحديثة

دراسات القانون الدولي في لجنة اختبار الطلبة المرشحين للبرنامج التدريبي من قبل جمعية  اً عضو -

 .2015آب  19-5، االسكندرية للفترة من في مصر

االتجار حجم ثره في ازياد أرهاب واإل) عن كمةالمحفي الندوة التي أقيمت في قاعة   اً محاضر -

 .كلية القانون، جامعة بغداد ،29/4/2015 ( بتاريخبالبشر

آليات ملئ ورشة عمل حول ) ، جامعة بغداد، فيالمشاركة في تدريب منتسبي كلية القانون -

 .23/2/2015-22( بتاريخ استمارات التقييم االلكترونية

الريادية األكاديمية ودورها في تحقيق جودة  ن )جامعة بغداد بعنوا ،كلية القانونندوة في المشاركة  -

 .8/1/2015( بتاريخ األداء التعليمي

التطوير   في الدورة األولى في (حسب القانون اداء الموظف العام للواجب) القاء محاضرة حول -

ولة امام المحاكم تقديم الدعم القانوني لممثلي مؤسسات الدوالتدريب الخاصة بدورة قانونية بعنوان )

كلية  في التابعة لبرنامج التعليم المستمر ( وتطوير مهارتهم في الدفاع عن حقوق الخزينة العامة

 .29/12/2014القانون/جامعة بغداد بتاريخ 

  بتاريخ 4352 بالكتاب المرقم جامعة بغداد /مقدم من قبل كلية القانون ترشيحركة بناء على المشا -

االبادة الجماعية في العراق، االبعاد التاريخية العلمية الموسومة بـ ) في الندوة 2014/ 10/ 20

   2014/ 10/ 20بتاريخ  التي اقيمت في كلية اآلداب ( واآلثار النفسية واالجتماعية

المؤسسات  إطارظاهرة غسل األموال في ) في الندوة العلمية الموسومة ،بناء على دعوة ،ركةمشاال -

( من قبل هيئة ضوء اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد علىقع والطموح المالية في العراق، الوا

/ 9/ 18 النزاهة/ دائرة البحوث والدراسات والتي اقيمت على قاعة المركز الثقافي النفطي بتاريخ

2014. 

، في لجنة وضع أسئلة القانون الجنائي باللغة االنجليزية وتصحيح الدفاتر لطلبة الدكتوراه اً عضو -

 كلية القانون، جامعة بغداد، 7/9/2014بتاريخ  347م رق

)التفاضلي - التنافسي  االمتحان  على  للطلبةالمراقبة  الماجستير  (،  لدراسة  بتاريخ    المتقدمين 

 قانون، جامعة بغداد، كلية ال7/9/2014

السابع والخمسون الذي أقيم في نفس   احتفال )يوم الجامعة( في ذكرى تأسيس جامعة بغداد  حضور -

 14/5/2014جامعة بتاريخ ال

المتحان   - للمتقدمينمراقب  العالي  الكفاءة  القضاء  المعهد  في  في    للدراسة  أقيم  جامعة  الوالذي 

 9/5/2014 المستنصرية بتاريخ
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الن  اً محاضر - عنفي  المؤتمرات  قاعة  في  أقيمت  التي  في  )  دوة  االنسان  بتاريخالحياةحق   ) 

 .كلية القانون، جامعة بغداد ،30/3/2014

المتفجراتور  حض - التوعية في مكافحة  كلية2014ـ2ـ24بتاريخ    محاضرة عن  جامعة القانون،    ، 

 .بغداد

الدائمة  اً عضو - العلمية  واللجان  المؤقتة  اللجان  الطلبة  جنة ل،  تعضيدال  كلجنة  في  اللجنة  ،  انضباط 

 لمكافحة الفساد   اللجنة العلمية الخاصة بدراسة الدبلوم العالي المهني  ،الجنائي  القانون  فرعالعلمية ل

، لجنة اختبار ، عضواً في مجلس إدارة صندوق التعليم العاليالجنائي  فرعلجنة الدراسات العليا لل

كلية القانون،   العلمية،ضع الخطة االستراتيجية  صالحية المرشح للتدريس )لجنة القانون(، لجنة و 

 جامعة بغداد.

االمتحان  اً عضو - لجان  الدراسات    االنجليزية،وباللغة  ة  العربيباللغة    ةالشفهي  اتفي  األولية لطلبة 

كذلك عضو في لجنة االمتحان الشفهي لدراسة   .، كلية القانون، جامعة بغداد2018-2013  والعليا

 ، كلية القانون/ جامعة بغداد.2018/ 1/ 31ني في مكافحة الفساد. بتاريخ الدبلوم العالي المه

، كلية القانون، 2020-2013  الرابعة للعام الدراسيفي مناقشة بحوث تخرج لطالب السنة    اً عضو -

 جامعة بغداد

اللج   اً عضو - بغداد2018-2013  متحانيةاإل  انفي  جامعة  القانون،  كلية  اللجان   .،  في  وكذلك 

كلية   2020-  2017  التدقيقية  االمتحانية الفساد.  مكافحة  في  المهني  العالي  الدبلوم  بطلبة  الخاصة 

 القانون/ جامعة بغداد.

 شبكة االنترنت.  من على جستيراالستالل للبحوث العلمية ورسائل الما  العديد من لجانفي   اً عضو -

-  ً  .2020-2014لسنة  على طلبة المرحلة األولى مشرفاً تربويا

لطالب  العديدعلى    االشراف - التخرج  بحوث  المنتهية  من  بغداد.المرحلة  جامعة  القانون،  كلية   ، 

2013-2020. 

العلمي  الحضور   - لعام)  لحومؤتمر  العراق  والتطبيق  2005  دستور جمهورية  النظرية  في   ( بين 

 في كلية القانون، جامعة بغدادالمقام  2013/ 12/ 5-3تاريخ 

المقامة في    2013/  5/  29  بتاريخ-  العراق(التصالحية" في  تنمية ثقافة "العدالة  )ندوة عن  حضور   -

 .قاعة المؤتمرات في كلية القانون/ جامعة بغداد

 

 والمقبولة للنشر المنشورة البحوث 

 

، كلية مجلة العلوم القانونية ،(ة العمل للنفع العامذاتية عقوبـ )والموسوم بلنشر لقبول م مشترك بحث -

 .2020، القانون، جامعة بغداد

  ر،في مجلة المفكر/ الجزائ ،()دور غسل األموال في تمويل اإلرهاب بعنوان منشورمشترك بحث  -

 2020 ،(أيارالشهر )

)التالزم بين عمليات االتجار بالبشر والظاهرة اإلرهابية، مجلة جامعة االنبار   بحث منشور بعنوان -

 .2019للعلوم القانونية والسياسية، الشهر )آيار(، 

(،  جريمة افشاء السر المصرفي واآلثار الجزائية المترتبة عنهاوالموسوم بـ ) نشوربحث مشترك م -

 .2018، عدد خاص، كلية القانون، جامعة بغداد، 4مجلة العلوم القانونية، المجلد 

مجلة  التنظيم القانوني لجرائم غسل األموال وأثره على حجم االستثمار() بحث منشور بعنوان -

ة القانون/ جامعة بغداد. العدد الخاص ببحوث المؤتمر العلمي السنوي الثامن كلي قانونية،العلوم ال

 .2016لهيأة النزاهة 

بعنوان - الحديثة)  بحث منشور  التقنية  باستخدام وسائل  االرهابية  الجرائم  ارتكاب  ( التحريض على 

 .2016، جامعة بغداد. كلية القانون العلوم القانونية في في مجلة

 

 ير الشكر والتقدكتب 

 

جامعة بغداد للفترة الممتدة   /من )عمادة( كلية القانون  كتاب شكر وتقدير  (وعشرون  بعأر)  24 -

 .2019إلى  2013من 

/ 8/  11ريخ  بتا  532/  2، العدد م د  التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير من وزير   كتاب (  2) -

 . 2020/ 5/ 6بتاريخ  208/ 2، والعدد م د 2020

 2020/ 7/ 29بتاريخ  378/ ع/ 8/ 6العدد  (رئيس جامعة بغداد) من قبل  كتاب شكر وتقدير -

الشباب والرياضة،   - القانونية)إللقاء محاضرة ضمن  كتاب شكر وتقدير من وزير  اإلدارة   (دورة 

 .2018/ 5/  17 – 6للفترة 
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 .2018 /أيلول/ 19. شهادة تقديرية من رئيس جمعية الراسخ التقني العلمية -

 .2018تشرين األول،  /واإلدارير من عميد المعهد العالي للتطوير األمني ( كتب شك4) -

)جامعة - من  وتقدير  شكر  ُعمان(،    كتاب  سلطة  قابوس/  إنجاح   للمشاركةالسلطان  في  الفاعلة 

 .2016/ 4/  21 -17النسخة الثالثة بتاريخ  –ابقة المحكمة الصورية العربية مس

. لحصولي 2015 /10 /11بتاريخ    1555العدد    ( رئيس جامعة بغداد)  من قبل  كتاب شكر وتقدير -

للتدريسيين الجدد التي نظمها مركز التطوير (  204في دورة التأهيل التربوي )  المركز األولعلى  

 .2015/ 9/ 17ولغاية  2015/ 9/ 2وعلى قاعة المركز بالجادرية للمدة من  والتعليم المستمر

 .2014 /11 /30بتاريخ  6768العدد  (وزير العدل) من قبل  كتاب شكر وتقدير -

 

 مهارات رياضية 

 

 /، لواء المزار الجنوبيمقاطعات الجنوبيةتوى الكرة الطاولة على مسفي  ول  نيل المركز األل  شهادة -

 . 1995 /األردن


