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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية والعلمية 

C.V 

ً:البياناتًالعامة:ًأولاً

 االستاذ المساعد الدكتور كاظم عبدهللا حسين عابد الشمري:ًالسمًالرباعيًواللقب -1

 1/7/1691الزبيدية  ناحية  –واسط محافظة  –جمهورية العراق  :محلًوتاريخًالولدة -2

 .مسلم:ًالديانة -3

 .عراقية :الجنسية -4

 .عربية :القومية -5

ً:ًالعلميةًشهاداتال:ًثانيا

 .االوائلمن ,  1691عام / جامعة بغداد  –من كلية القانون  –قانون ال في بكالوريوس -1

بموجب األمر  – 1661عام / جامعة بغداد –من كلية القانون  –ماجستير في القانون الجنائي  -2

 .19/5/1661في  9718/ المرقم الجامعي

بموجب االمر . 1881عام /جامعة بغداد  –من كلية القانون  –فلسفة في القانون الجنائي / دكتوراه -3

 .19/6/1881في  15411/ المرقم الجامعي

اً  :ًالمراتبًالعلمية:ًثالثا

بصفة  أول تعيينابتداء من تاريخ / جامعة بابل –من كلية القانون  –( مدرس مساعد)مرتبة  -1

 .19/11/1661تدريسي في 

 قسم الشؤون العلمية –بموجب كتاب رئاسة جامعة بابل  17/6/1667ابتداء من ( مدرس)مرتبة  -2

 .1/11/1667في  9514/ المرقم

اللجنة المركزية  –بابل بموجب كتاب رئاسة جامعة  17/1/1881ابتداء من ( استاذ مساعد)مرتبة  -3

 .14/11/1881في  6917/ المرقم للترقيات العلمية والتعضيد

اً ً:ًالخبراتًالعلميةًوالدارية:ًرابعا

 .فرع القانون الجنائي – كلية القانون – جامعة بغدادتدريسي في  -1

 (.االولى)الدرجة الوظيفية  -2

 .والقانون الجنائي االسالمي – الجنائي الدوليوالقانون  –خبير في القانون الجنائي  -3

 .1881 -1661من  للفترة جامعة بابل –مقرر فرع القانون العام في كلية القانون  -4

 جان التحضيرية للمؤتمرات العلمية والمشاركة بها ببحوث علميةرئاسة وعضوية العشرات من الل -5
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للفترة من بغداد  جامعة –التي اقيمت في كلية القانون ( بتقدير امتياز)شهادة دورة الحاسوب  -6

 17/1/1881في  49/ بموجب كتاب كلية القانون المرقم 6/11/1669ولغاية  14/11/1669

 والمقامة في رئاسة جامعة بابل التدريسيةشهادة التأهيل التربوي وطرائق التدريس ألعضاء الهيئة  -7

 .1/4/1665ولغاية  15/1/1665من  للفترة

 .1881-1669من للفترة جامعة بابل  /ونالمكتب االستشاري في كلية القان يةعضو -8

قانون  –قانون العقوبات  القسم العام / )لطلبة البكالوريوس تدريسي اختصاص القانون الجنائي -9

علم  –قانون اصول المحاكمات الجزائية  –علم العقاب  –علم االجرام  –القسم الخاص /العقوبات

 المرحلة لطلبةالتخرج  واالشراف على بحوث( حقوق االنسان –الديمقراطية  –التحقيق الجنائي 

 .الرابعة

 –جامعة بابل  –شغل منصب معاون عميد للشؤون العلمية والدراسات العليا في كلية القانون  -11

في  11914/ بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدائرة القانونية  واإلدارية المرقم

تمت / 18/18/1881في  1471/ االفراد المرقم/كلية القانون –امعة بابل وكتاب ج 11/18/1881

 .11/18/1881المباشرة اعتباراً من 

 –االدارية  –العلمية )والهيكلية اعداد الدراسة الفصلية  بمهمةكلف من قبل رئاسة جامعة واسط  -11

جامعة واسط وذلك بموجب االمر الجامعي  –الستحداث كلية القانون ( والمالية –الفنية  –القانونية 

وبناء على هذه  1/1/1889في  44/ المرقم لرئاسة جامعة واسط الشؤون القانونية واالدارية

الجهود تمت الموافقة على استحداث الكلية المذكورة بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث 

في  644/ 1ت م/ راسات والتخطيطقسم الد/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ العلمي

 /المرقم الشؤون القانونية واالدارية/ واالمر االداري الصادر من رئاسة جامعة واسط 1/1/1889

 .11/1/1889في  1517

في جامعة واسط بموجب االمر الصادر من ( المستحدثة)االشراف على كلية القانون كلف بمهمة  -12

ابتداء من  11/1/1889في  1517/ الداريةالشؤون القانونية وا –رئاسة جامعة واسط 

11/1/1889. 

 مكتب الوزير –جامعة واسط بموجب االمر الوزاري  –تم تعيينه بمنصب عميد كلية القانون  -13

ومنح درع جامعة واسط من قبل السيد رئيس الجامعة وشهادة  5/4/1889في  417/م و/ المرقم

جامعة /داث كلية القانونلجهوده المتميزة في استحتقديرية والعديد من كتب الشكر تثميناً وتقديرا 

والعديد من كتب الشكر والتقدير والشهادات التقديرية من الجامعات العراقية ومؤسسات , واسط

 .الدولة االخرى

 17/1/1887جامعة واسط في  –كلف بمهمة رئيس فرع القانون الخاص وكالة في كلية القانون  -14

واالمر االداري  11/1/1887في  5س/ مانة مجلس الجامعةبموجب كتاب رئاسة جامعة واسط ا

 .17/1/1887في  17/المرقم الصادر من مكتب العميد

رئاسة وعضوية العشرات من اللجان االمتحانية والعلمية والقانونية للدراسات االولية والعليا  -15

 .مرات العلميةوالحلقات النقاشية والمؤت والسيمنارات ندواتوالمشاركة كباحث في العديد من ال
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جامعة بغداد بموجب  –تم اختياره ممثالً عن اعضاء الهيئة التدريسية في مجلس كلية القانون  -16

في  9144/ س 18/المرقم بالكتاب( امانة مجلس الجامعة)مصادقة السيد رئيس جامعة بغداد 

. م/ لعميدمكتب ا –جامعة بغداد  –واالمر االداري الصادر من عمادة كلية القانون  19/11/1819

 .15/1/1817ابتداء من  15/1/1817س في 11/ع

ًا ً:ًالدراساتًالعليا:ًخامسا

علم , علم االجرامً,القسم الخاص /قانون العقوبات , القسم العام /قانون العقوبات ) :تدريسي مواد -1

القانون  ,السياسة الجنائية ,فلسفة القانون الجنائي, قانون اصول المحاكمات الجزائية, العقاب

 .الماجستير والدكتوراه/ لطلبة الدراسات العلياً(الجنائي االسالمي

 -:القانون الجنائي وكاآلتي تخصص الماجستير واطاريح الدكتوراه في طلبة االشراف على  رسائل -2

 :رسائلًالماجستيرً(ًأ

 مبدأ التكامل ):الموسومة بـ –خالد عكاب حسون  /االشراف على رسالة ماجستير للطالب

/ المرقم جامعة بابل بموجب االمر االداري -في كلية القانون (في القضاء الدولي الجنائي 

 .6/1881/ 18في  596

 الفصل )والموسومة بـ –عبد الرزاق حسين كاظم / االشراف على رسالة ماجستير للطالب

 -جامعة بابل -في كلية القانون  -بين وصيفي االتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية 

في  1171/ المرقم الدراسات العليا والشؤون العلمية –بموجب االمر االداري 

18/11/1884. 

  حدود الدعوى ): بـ ةايمن صباح جواد والموسوم/ رسالة ماجستير للطالباالشراف على

االمر االداري  بموجب –جامعة بابل  –في كلية القانون  ,(الجزائية امام محكمة الموضوع

 .11/11/1881في  1981/ المرقم الدراسات العليا والشؤون العلمية –

  ذاتية القانون ):بـ  ةمحيميد والموسوم عوادفاضل / رسالة ماجستير للطالباالشراف على

الدراسات العليا  –جامعة بابل بموجب االمر االداري  –في كلية القانون ( الجنائي

 .11/11/1881في  1981/ المرقم والشؤون العلمية

  تعدد الجرائم ):الموسومة بـ  –ايمان عبدهلل احمد  /لطالبةلرسالة ماجستير االشراف على

 -بموجب االمر االداري -جامعة بغداد –في كلية القانون  ,(الجزائية اتواثره في االجراء

 .19/11/1811في  9116/ المرقم شعبة الدراسات العليا

  والموسومة بـ –مصطفى راشد عبدالحمزة / للطالب رسالة ماجستيراالشراف على 

جامعة النهرين بموجب / في كلية الحقوق( الدعوى الجزائيةالدفوع الموضوعية في ):

 .11/5/1886في  119/س/ المرقم االمر االداري

  الباعث الشريف ):والموسومة بـ  -هدى علي عنيد/ ةماجستير للطالبرسالة االشراف على

 –جامعة بغداد وبموجب االمر االداري  –في كلية القانون  ,(والعقاب التجريم واثره في 

 .9/1/1815في  111/ شعبة الدراسات العليا المرقم
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 كلية  -القانون الجنائي فرع في -مروة حسن لعيبي /االشراف على رسالة ماجستير للطالبة

بموجب االمر  ,(ة لسير العملية الجزائيالحما) : جامعة بغداد والموسومة بـ -القانون

/ ع.د / المرقم شعبة الدراسات العليا -جامعة بغداد –االداري الصادر من كلية القانون 

 .11/11/1815في  5146

 فرع القانوني الجزائي  في عالوي هاشم حسين / االشراف على رسالة ماجستير للطالب– 

بموجب  ,(ريم والعقاباالحالة في مجال التج): بـ ةجامعة بغداد والموسوم -كلية القانون

/          المرقم شعبة الدراسات العليا -جامعة بغداد –االمر االداري الصادر من كلية القانون 

 .1817/    /في   

  بحث تخرج من المعهد  تحسين علي ذيبان /بحث دبلوم في القانون للطالباالشراف على

 -بموجب كتاب وزارة العدل( اشكاالت تنفيذ االحكام الجزائية): الموسوم بـ -القضائي

 .18/11/1815في  9/114/م/د س/ المرقم المعهد القضائي

 :أطاريحًالدكتوراهً(ًب

  كلية   -نائيفي فرع القانون الج -رشا علي كاظم /اطروحة طالبة الدكتوراهاالشراف على

بموجب االمر  ,(ريم والعقابخطر واثره في التجال): جامعة بغداد والموسومة بـ –القانون 

في  1518/ع.العدد د /وشعبة الدراسات العليا – الصادر من كلية القانون اإلداري

11/9/1815. 

  في فرع القانون الجنائي -اسماعيل شاكر نوري /اطروحة طالب الدكتوراهاالشراف على 

ية النموذج القانوني للقاعدة االجرائ): الموسومة بـ –جامعة بغداد  -كلية القانون -

 /شعبة الدراسات العليا /بموجب االمر االداري الصادر من كلية القانون ,(الجزائية

 .11/9/1815في  1518/ع.د

ت ائل الماجستير واطاريح الدكتوراه في كليارئاسة وعضوية العشرات من لجان مناقشة رس -3

 .الجامعات العراقية/ القانون

لطلبة االمتحانية والتدقيقية العلمية ولجان االستالل واللجان رئاسة وعضوية العديد من اللجان  -4

 .في الجامعات العراقية –في كليات القانون ( الماجستير والدكتوراه)الدراسات االولية والعليا 

للنشر في المجالت العلمية المحكمة وتقويم  لتقويم العشرات من البحوث( خبير علمي)كلف بصفة  -5

 .والدكتوراه واطاريح والترقيات العلمية ورسائل الماجستير البحوث

 .الدكتوراهللعديد من رسائل الماجستير واطاريح ( كابس علمي)كلف بمهمة  -6

جامعة / استحداث دراسة ماجستير في تخصص القانون الجنائي في كلية الحقوق/ رئاسة لجنة -7

 .18/5/1819في  1916/ دائرة البحث والتطوير المرقم –النهرين بموجب االمر الوزاري 

جامعة  /القانون الجنائي في كلية القانوناستحداث دراسة الماجستير في تخصص / عضوية لجنة -8

 116/ المرقم دائرة البحث والتطوير –بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ,بابل

 .11/1/1815في 
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اً ً:ًالرسائلًواألطاريحًوالكتبًوالبحاثًوالمؤتمراتًالعلمية:ًسادسا

/ الشخصية الحريةالقبض كأجراء ماس ب): رسالة ماجستير في القانون الجنائي والموسومة بـ -1

 .1661/ جامعة بغداد/ قدمت إلى كلية القانون( دراسة مقارنة

دراسة   -تفسير النصوص الجزائية :) والموسومة بـ ,اطروحة دكتوراه في فلسفة القانون الجنائي -2

 .1881/جامعة بغداد –قدمت إلى كلية القانون ( امتياز)بتقدير ( مقارنة بالفقه االسالمي

 .منجز/ القواعد العامة في قانون العقوبات /بعنوان كتاب -3

 .منجز/ القواعد الخاصة في قانون العقوبات /بعنوان كتاب -4

 .منجز/ ن اصول المحاكمات الجزائيةشرح قانو /بعنوان كتاب -5

 منجز/ الجريمة والعقوبات في االسالم /بعنوان كتاب -6

جامعة بابل للعلوم االدارية  مجلةمنشور في , (الفصل بين وظيفتي االتهام والتحقق: )بعنوان بحث -7

 .1881/ حزيران ,(9)العدد ,(9)المجلد/ والقانونية

جامعة بابل للعلوم االدارية  مجلةمنشور في  ,(ينالقضاء الجنائي عند البابلي: )بعنوان بحث -8

 .1881/جزيران ,(9)العدد  ,(5)والقانونية المجلد

منشور في مجلة جامعة بابل  ,(مهام في القانون العراقي والمقارناستعانة المتهم ب: )بحث بعنوان -9

 .1881/تشرين الثاني( 9)العدد  ,(9)المجلد, للعلوم االدارية والقانونية

منشور في مجلة جامعة بابل  ,(حدود الدعوى الجزائية امام محكمة الموضوع: )بعنوان بحث -11

 .1889/حزيران ,(9)العدد  ,(11)المجلد, للعلوم االدارية والقانونية 

, منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم االدارية والقانونية ,(ذاتية القانون الجنائي: )بعنوان بحث -11

 .1889/حزيران ,(9)العدد , (11)المجلد 

 –كلية القانون  والتي تصدرهاالقانونية  العلوممنشور في مجلة  ,(العقوبة المبررة: )بعنوان بحث -12

 .1815(/خاص)عدد  ,(المجلد الثالثون)جامعة بغداد 

كلية  والتي تصدرهامقبول للنشر في مجلة العلوم القانونية  ,(المحرض الصوري: )بعنوان بحث -13

 .11/18/1819في  111/1819/م ع ق/ جامعة بغداد بموجب كتابها المرقم –القانون 

 .منجز, (ريم والعقاباثر العرف في التج: )بعنوان بحث -14

 .منجز, (يم والعقاب في القوانين الخاصةرذاتية التج: )بعنوان بحث -15

 .منجز,(ريم والعقابحالة في مجال التجاال: )بعنوان بحث -16

 .منجز ,(ريم والعقابي للتجنموذج التشريعال: )بعنوان بحث -17

 .منجز ,(ريم والعقابر في التجاثر الخط) :بعنوان بحث -18

ً

ً

ً
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اً ً:ًالدوليةًالعلميةًالمشاركات:ًسابعا

الذي نظمه  برنامج ادارة ( المنظمة عبر الوطنية الجريمة)ة في المؤتمر الوطني حول المشارك -1

بالتعاون مع  (UNDP-POGAR) الحكم  في الدول العربية التابع لبرنامج  االمم المتحدة االنمائي

 -في تركيا 1889/آب / 9-7للفترة  والذي عقد مجلس القضاء االعلى في جمهورية العراق

رات وفق احكام القانون المخد او احراز حيازةجرائم ): وذلك في البحث الموسوم بـ ,اسطنبول

 .وتم نشره في مجلة المؤتمر المذكورً(العراقي

/ والذي عقد في أيران, (العدالة التصالحية ومنع الجريمة)المشاركة في المؤتمر الدولي حول  -2

 :طهران

-May 17-18/2016, Tarbiat Modares University  الصلح : )وذلك بالبحث الموسوم بـ

ً.والذي تم نشره في عدد المجلة الخاصة بالمؤتمر المذكور( في القانون العراقي

العربية والتي  لمحكمة الصوريةامسابقة  في للمحكمة( قضاة)لجنة المحكمين بصفة  المشاركة في -3

وذلك بموجب كتاب كلية الكويتية كلية القانون العالمية  والتي تنظمها  عقدت في دولة الكويت

 .11/11/1819في  4411/ م ع/ المرقم جامعة بغداد -القانون

ً

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

 الدكتورًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 كاظم عبدهللا حسين الشمري                                                                                              

 أستاذ القانون الجنائي المساعد                                                                                            
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 جامعة بغداد –كلية القانون                                                                                              


