
 سيرة ذاتية

 : سحر فؤاد مجيد.األسم

 1895: بغداد محل وتاريخ الوالدة

 متزوجة الحالة اإلجتماعية:

 2002-11-11: تاريخ التعين

 : مدرس مساعد.المقب العممي الحالي

 االنكميزية -المغة العربية  المغات:

 .2002عام كمية القانون  -عة بغدادبكالوريوس قانون من جام  -1-:الشهادات الحاصل عميها

  2012الواليات المتحدة األمريكية عام  -ماجستير قانون جنائي من جامعة فالبريزو -2

 : قانون/ قانون جنائي.األختصاص

 .العراقية وزارة التعميم العالي والبحث العممي-: كمية القانون/جامعة بغدادجهة العمل الحالي

 المناصب التي تقمدها:

 ولحد اآلن. 2015مقرر القسم الجنائي منذ عام  -
 ولحد اآلن 2015مسؤول وحدة التأهيل والتوظيف منذ ام  -
  2009مسؤول الشعبة القانونية في  -

 البحوث المنجزة: 

 إزاء تموث األنهار الوطنيةالحماية القانونية لالنهار الوطنية  -1
 جريمة اإلتجار بالبشر كأحدى صور الجرائم المستحدثة -2
 اإلنترنيت جريمة التحرش الجنسي باالطفال عبر -3



 كتب الشكر والتقدير:

 كتب شكر وتقدير من عميد الكمية 8

 تثمين جهود  1

 شهادة تقديرية2

 رئيس مجمس الوزراء د برهم صالحتهنئة من نائب  1

 : التوجدالعقوبات

 المواد التي تم تدريسها:

 الجزائيةالسياسة  -قانون رعاية األحداث العراقي -عمم العقاب الحديث -عمم اإلجرام المعاصر

 الدورات المشارك بها

 دورة التأهيل التربوي والمغة العربية -1
 دالة والجندر عورشة عمل تدريبية عن ال -2
 المعايير الدولية والقوانين الوطنية العراقية ءتدريبتان حول حقوق المرأة في ضو  ورشتان  -3
قسم التطوير في  ورشة تأهيل وحدات التأهيل والتوظيف والمتابعة في تشكيالت جامعة بغداد -4

 والتنمية البشرية في ديوان الوزارة

 5المؤتمرات المشارك بها: 

 ولحد اآلن. 2014: االشرف بحوث التخرج لممرحمة الرابعة في الكمية منذ االشراف عمى البحوث

 

 

 



The curriculum Vitae 

Name: Sahar Fouad Majeed   

Place of work: College of Law - Criminal Dept.  - Baghdad University 

Marital status: Marred 

Date of Birth:-Bagdad 1985 

Language spoken: Arabic- English 

Science degrees: L.L. M. degree 

Academic Record:  

 B.Sc.:- 2007 College of Law –Baghdad University 

 M.Sc.:- 2012 Valparaiso University – school of law- USA   

Researches 

1- Legal protection against pollution of the National Rivers 

2- The crime of human trafficking as one of the pictures of modern crimes 

3-Child Pornography, a comparative study under US, French and Iraqi’s 
law.  

Scientific expertise:- 
1- Teaching criminology and penology from 2014 till now 
2- Teaching  Iraqi juvenile law from 2015 till now 
3- Teaching Penal policy 2015 



Jobs 
1-  Coordinator of Criminal Dept. from 2015 till now 
2-  In charge of Career Center from 2015 till now 
3-  In charge of legal Dept in 2008 

ACKNOWLEDGMENT 
- (9) Thankful letters from the dean of college of law-Baghdad 

University. 

- Thankful letter from  Iraqi vice president  
Training Courses 

- Educational qualification and the Arabic language course 
- Training Workshop for justice and gender 
- A training workshop on women's rights in the Iraqi attend 

international standards and national laws 

- (2) Workshops rehabilitation units rehabilitation and 
employment (Career Center)  and follow-up in formations 
University Baghdad  development and human development 
department in the office of the ministry 

Supervision for under graduate Studies 
I supervised many under graduate students from 2014 till now. 

 


