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 السٌرة العلمٌة

 المعلومات الشخصٌة.-اوال:

 أ.م.د. صباح سامً داود سلمان -االسم : -1

 دكتوراه قانون  -التحصٌل الدراسً :-2

  1191-11-11بغداد  -محل وتارٌخ الوالدة :-3

 متزوجة.-الحالة االجتماعٌة :-4

 . 1/1/1113-تارٌخ القبول فً الدراسات العلٌا-5

 21/1/2111اللقب العلمً استاذ مساعد تارٌخ الحصول على -6

 سنة .25عدد سنوات الخدمة -ثانٌا:

ولغاٌة القبول فً 1/1/1112معاون قضائً فً محكمة جناٌات الكرخ من –سنة واحدة -1

 .1/1/1113الدراسات العلٌا فً 

 (. 2114-1113سنة محامٌة)11 -2

 ( .    2111-2115سنة خدمة جامعٌة )14 -3

 لمتحصلة .الشهادات ا-ثالثا:

 .  1112-كلٌة القانون/ جامعة بغداد –بكالورٌوس قانون -1

 . 1116-كلٌة القانون/ جامعة بغداد –ماجستٌر قانون جنائً -2

 , 2111–كلٌة القانون/ جامعة بغداد  -دكتوراه قانون جنائً  -3

 التقٌٌم للسنوات الثالث الماضٌة.-رابعا:

 %(.111) 2119-2116العام الدراسً -1

 %( .111) 2116-2115لعام الدراسً ا-2

 %( .111)2115-2114العام الدراسً -3 
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 البحوث والدراسات.-خامسا:

 (. 1991)رسالة ماجستير–دراسة مقارنة–السكر وأثره في المسؤولية الجنائية -1

 ( .2111أطروحة دكتوراه)–دراسة مقارنة–المسؤولٌة الجنائٌة عن تعذٌب األشخاص-2

بحث مقدم إلى مركز الدراسات والبحوث فً وزارة –القانونٌة إلجراءاتها  الشرطة والقٌمة-3

 الداخلٌة .

 بحث جرائم الكراهٌة )منشور( .-4

 العنف ضد الزوجة بٌن اإلباحة والتجرٌم )منشور(.-5

 التعذٌب فً إطار الحرب على اإلرهاب )منشور( .-6

 زاعات المسلحة )منشور(.دور القضاء الجنائً الدولً فً حماٌة المدنٌٌن فً الن -9

 جرٌمة المضاٌقة الجنسٌة )منشور( . -8

 نظرة المشرع العراقً إلى الخٌانة الزوجٌة وجرٌمة زنا الزوجٌة )قٌد النشر(.-1

 جرٌمة االستغالل الجنسً للالجئات دراسة فً القانون الداخلً والدولً )قٌد النشر(.-11

 ة) منشور(االجراءات الجزائٌة فً الظروف االستثنائٌ-11

 قٌد الطبع.–منهجً –المرحلة الرابعة –كتاب شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة -12

السٌاسة الجزائٌة تجاه جرٌمة التستر دراسة مقارنة بٌن قانون العقوبات وقانون مكافحة -13

 االرهاب .)قٌد االنجاز(.

راسة فً مجال القانون _موقف القانون الدولً من العنف الجنسً فً النزاعات المسلحة)د14

 الدولً اإلنسانً(. قٌد اإلنجاز. 
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 الخبرات التدرٌسٌة والعملٌة .-سادسا:

-1119قسم اإلدارة القانونٌة لمادة االلتزامات –محاضرة لمدة سنتٌن فً معهد اإلدارة -1

1111 . 

  1111-1118-كلٌة التراث الجامعة –القسم العام –أستاذة مادة قانون العقوبات -2

 . 2112-2111-كلٌة المعارف الجامعة –القسم الخاص –أستاذة مادة قانون العقوبات -3

 . 2112-2111-جامعة بغداد –كلٌة القانون –محاضرة لمادة علم اإلجرام -4

 .2115-2112لٌبٌا لألعوام –كلٌة القانون –أستاذة فً جامعة عمر المختار -5

ومقررة قسم القانون  2116-2115ام أستاذة مادة أصول المحاكمات الجزائٌة من الع-6

 .  2113-2119جامعة بغداد –الجنائً فً كلٌة القانون 

محاضرة لمادة القانون الجنائً والمسؤولٌة الجنائٌة للطبٌب لطلبة الدبلوم العالً  -9

والمجلس العراقً لالختصاصات  -كلٌة الطب /جامعة بغداد–والدكتوراة والبورد العربً 

 ولغاٌة االن.-2114الدراسٌة منذ الطبٌة. لالعوام 

ومادة –ومادة حقوق اإلنسان –محاضرة فً المعهد القضائً لمادة علم النفس الجنائً -8

-2111لألعوام منذ –ومادة قانون أصول المحاكمات الجزائٌة–قانون العقوبات القسم العام 

 ولغاٌة االن .

نائً ومادة قانون أصول المحاكمات محاضرة لدورات المعهد القضائً لمادتً التحقٌق الج-1

 الجزائٌة وقانون العقوبات  .

-2119.و2119-2116محاضرة لطلبة الدبلوم العالً لمكافحة الفساد للعام الدراسً -11

2118. 

وزارة الداخلٌة –محاضرة لطلبة الدبلوم العالً المعهد العالً للتطوٌر االمنً واالداري -11

 .2111-2119 للعام الدراسً منذ– 28الدورة –

 . 2112-1112محامٌة فً محكمة جناٌات الكرخ للفترة -12
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مدربة فرٌق المحكمة التشبٌهٌة ) فرٌق جٌسب ( والحائز على المركز األول فً -12

المنافسات الوطنٌة التً أقٌمت ألول مرة فً العراق والذي مثل العراق فً العاصمة 

 .2111االمرٌكٌة واشنطن

-2111تشبٌهٌة )مسابقة جٌسب ( للمنافسات الوطنٌة لالعوام قاضً فً المحكمة ال-13

 .2113 -2112والعام  2112

مشرفة على طلبة الدراسات العلٌا كلٌة القانون /جامعة بغداد وطلبة المعهد القضائً -14

جامعة الدفاع للدراسات العسكرٌة. وطلبة –وطلبة الماجستٌر لكلٌة القٌادة واالركان المشتركة 

 عالً المعهد العالً للتطوٌر االمنً واالداري /شعبة القانون الجنائً. الدبلوم ال

مناقشة ثالثٌن رسالة ماجستٌر واطروحة دكتوراة فً الجامعات العراقٌة ومناقشة ثمانٌن -15

بحثا لطلبة الدبلوم العالً المعهد القضائً و معهد التطوٌر اإلداري واألمنً.والدبلوم العالً 

 لبة الدبلوم العالً للتطوٌر االمنً واالداري قسم القانون الجنائً. لمكافحة الفساد. وط

 الوظائف التً تم تولٌها.-سابعا:

 .  2118-31/11/2113رئٌس فرع القانون الجنائً من تارٌخ -1

 .2111-2119باحثة فً بٌت الحكمة /قسم الدراسات القانونٌة /بٌت الحكمة لالعوام -2

 جامعة بغداد.–قانونٌة / كلٌة القانون مدٌرة تحرٌر مجلة العلوم ال-3

 .2113-2119مقررة قسم القانون الجنائً للفترة من-5

ولغاٌة القبول فً الدراسات 1/1/1112معاون قضائً فً محكمة جناٌات الكرخ من  -6

 .1/1/1113العلٌا فً 

 .2115مدٌرة تحرٌر مجلة المعهد القضائً منذ تارٌخ انشائها -9

دة القانونٌة والعدالة التصالحٌة /كلٌة القانون _جامعة بغداد منذ عام _مدٌرة وحدة العٌا8 

 _لغاٌة االن بالتعاون مع برنامج العدالة فً متناول الجمٌع. 2112

 ولغاٌة االن.  2118مشاور قانونً فً  رئاسة جامعة بغداد /قسم الشؤون القانونٌة -1

 ولغاٌة االن.  2111/ 4/ 16خ مسؤولة شعبة العقود الحكومٌة /جامعة بغداد بتار10ٌ-
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 الدورات التدرٌبٌة ولجان كتابة القوانٌن.-ثامنا:

معهد الطب العدلً بالتعاون –والكشف على المقابر الجماعٌة –دورة االنثربولوجً -1

 .2009 مع منظمة الصلٌب األحمر الدولً

 . 2111 السلٌمانٌة–دورة البحث القانونً :جامعة دٌبول /معهد حقوق اإلنسان -2

 جامعة دٌبول /معهد حقوق -دورة المهارات التعلٌمٌة فً تدرٌس حقوق اإلنسان-3

 . 2111السلٌمانٌة –اإلنسان 

/معهد حقوق اإلنسان -جامعة دٌبول –دورة المحاكم التشبٌهٌة ومثالها األمم المتحدة -4

 . 2111السلٌمانٌة –

جامعة دٌبول/معهد حقوق – دورة تدرٌب المدربٌن لفرٌق جٌسب للمحكمة التشبٌهٌة-5

 . 2111السلٌمانٌة –اإلنسان 

دورة تدرٌبٌة عن العدالة التصالحٌة لألحداث / الهٌئة الطبٌة الدولٌة /منظمة -6

 .2112/ 26/5-23جامعة بغداد للفترة من –الٌونسٌف / كلٌة القانون 

. 12/9/2112-9/اربٌل للفترة  U.N.D.Pدورة تدرٌبٌة عن العنف الجندري /-9

-فندق بغداد –لجنة االنقاذ الدولٌة –ودورة تدرٌبٌة تكمٌلٌة عن العنف الجندري اٌضا 

. وثالث دورات تدرٌب المدربٌن ضد العنف الجندري /جمعٌة نساء  19-18/5/2115

 . 2119-2116بغداد  

.ودورات 8/2/2113-6المشاركة فً دورة تدرٌب المدربٌن للعدالة التصالحٌة -8

باالشتراك مع  2111/ 6-4عراق المركز واقلٌم كوردستان للفترة من تدرٌبٌة للقضاة ال

 . unwomenمنظمة 

دورة تطوٌر المهارات القٌادٌة )للكوادر القٌادٌة فً الجامعات العراقٌة( / وزارة -1

 .19/1/2115-13التعلٌم العالً والبحث العلمً / مركز البحوث النفسٌة  للمدة من 

االمانة العامة –المساعدة القانونٌة /هٌئة المستشارٌن عضوة لجنة كتابة قانون -11

. . وعضوة لجنة كتابة قانون العنف المنزلً بالتعاون مع مجلس 2114لمجلس الوزراء 

 . u.n.d.p  .2116النواب العراقً ومكتب االمم المتحدة االنمائً  

حقوق  عضوة فرٌق المعهد القضائً لكتابة مشروع المعاٌٌر الدولٌة فً تطبٌق-11

لحقوق االنسان والقانون –االنسان فً التطبٌقات القضائٌة بالتعاون مع معهد راؤول 

 .2116-2115-2114السوٌد والذي ٌتم العمل علٌه لالعوام–الدولً االنسانً 

عضو اللجنة الوزارٌة لدراسة موضوع البرنامج العلمً لنٌل الدبلوم العالً فً  -12

بتارٌخ  9/5/2691مر الوزاري المرقم ق/مٌدان مكافحة الفساد بموجب اال

 الدائرة القانونٌة واالدارٌة /قسم البٌانات والمعلوماتٌة /شعبة شؤون 16/9/2114

 اللجان.
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عضوة لجنة تقوٌم ومعادلة الشهادات الواردة من خارج العراق / لجنة العلوم  -13

لقانون الجنائً ولغاٌة االن . عضوة لجنة استحداث قسم ا -2116االجتماعٌة منذ عام 

كلٌة الحقوق / جامعة النهرٌن . ولجنة استحداث دراسة الدكتوراه كلٌة القانون/جامعة 

 الكوفة. 

بصفة مستشارة عن برنامج االمم المتحدة  U.N.Womenالعمل مع منظمة -14

لمساعدة العراق فً مشروع مناهضة العنف ضد المراة . وعضوٌة المجلس االستشاري 

 لمتحدة المختصة بحاالت العنف الجنسً فً النزاعات المسلحة. لوكاالت األمم ا

عضوة فرٌق الخبراء لكتابة االستراتٌجٌة الوطنٌة لمناهضة العنف القائم على النوع -15

بالتعاون مع دائرة تمكٌن المرأة فً مجلس  2131 - 2118االجتماعً للفترة من 

 . UNFPAالوزراء و 

انٌن المنطقة العربٌة للعدالة بٌن الجنسٌن والعنف المشاركة فً مشروع مراجعة قو-16

 UNDPو  UNWOMENو  UNFPAالجنسً فً النزاعات المسلحة بالتعاون مع 

 ومنظمة االسكوا. 

  

 كتب الشكر. -تاسعا:

ثمانٌة كتب شكر من وزٌر العدل اللقاء محاضرات على طلبة المعهد -1   

 تماعٌة. القضائً.كتاب شكر من وزٌر العمل والشؤون االج

 -2116ثمانٌة كتب شكر وتقدٌر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً لالعوام -2   

2111 . 

 ستة كتب شكر وتقدٌر من رئٌس جامعة بغداد. وجامعة النهرٌن.-3   

  كتابً تثمٌن جهود من رئٌس جامعة بغداد . لقطع االجازة المرضٌة.-4   

 د الكلٌة .عشرون  كتاب شكر وتقدٌر من عمٌ-5   

اربعة كتب شكر وتقدٌر جامعة كربالء /كلٌة القانون .وكلٌة القانون / الجامعة -6   

 العراقٌة .

 خمسةكتب شكر وتقدٌر جامعة بابل /كلٌة القانون وكلٌة الحقوق /جامعة النهرٌن.-9  

 كتاب شكر وتقدٌر من المفتش العام لوزارة الكهرباء .  -8  
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رئٌس هٌئة النزاهة . لوضع االسئلة وتصحٌح دفاتر       كتابً شكر وتقدٌر من-1  

 المتقدمٌن للتعٌٌن.

 اربعة كتب شكر وتقدٌر ودرع من كلٌة الطب /جامعة بغداد.-11  

درع وشهادة تقدٌرٌة من المعهد القضائً بمناسبة ٌوم المرأة العراقٌة -11 

 .ومن كلٌة الطب /جامعة بغداد .2119لسنة

 رٌة من منظمات المجتمع المدنً.عشرون شهادة تقدٌ-12 

اربعة كتب شكر وتقدٌر من مدٌر المعهد القضائً عن االشراف ومناقشة طلبة -13

 المعهد القضائً .

 . 2118خمسة شهادات تقدٌرٌة من المعهد العالً للتطوٌر االمنً واالداري لعام -14

 . 2111كتاب شكر وتقدٌر من األمانة العامة لمجلس الوزراء -15

كتاب شكر من األمانة العامة لمجلس الوزراء عن المشاركة فً كتابة االستراتٌجٌة -16

 . 2131-2118العراقٌة لمناهضة العنف ضد النوع االجتماعً من 


