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 بسم ا الرمحن الرحيم

 السیرة الذاتیة والعلمیة
C.V 

 أوالً: البیانات العامة:

 حسین عابد الشمري عبد هللاالستاذ المساعد الدكتور كاظم االسم الرباعي واللقب:  -۱
 ۱/۷/۱۹٦۲الزبیدیة  ناحیة –واسط محافظة –جمھوریة العراق  محل وتاریخ الوالدة: -۲
 .مسلمالدیانة:  -۳
 عراقیة. الجنسیة: -٤
 عربیة. القومیة: -٥
 ۰۷۸۱۸۱٦٤۰۰۱ الھاتف:رقم  -٦
 :(الرسمي، الشخصي) االلكترونيلبرید ا -۷

dr.kadimahussen@colaw.uobaghdad.edu.iq 
dkazmbdallh@gmail.com 

 العلم�ة:  الدرجاتثان�ا:

 االوائل.من  ،١٩٨٣جامعة �غداد/ عام   –من �ل�ة القانون  –قانون ال في �كالور�وس -١

 �موجب األمر الجامعي – ١٩٩٢جامعة �غداد/ عام  –من �ل�ة القانون  –ماجستیر في القانون الجنائي  -٢

 .١٨/٥/١٩٩٢في  ٨٧١٠ /المرقم

. �موجب االمر ٢٠٠١عام جامعة �غداد / –من �ل�ة القانون  –فلسفة في القانون الجنائي د�توراه  -٣

 .١٦/٩/٢٠٠١في  ١٥٤٢١ /المرقم الجامعي

 ثالثًا: المراتب العلم�ة: 

�صفة تدر�سي في  أول تعیینجامعة �ابل/ ابتداء من تار�خ  –من �ل�ة القانون  –مرت�ة (مدرس مساعد)  -١

١٦/١٢/١٩٩٢. 

 /المرقم قسم الشؤون العلم�ة –�موجب �تاب رئاسة جامعة �ابل  ١٧/٩/١٩٩٧مرت�ة (مدرس) ابتداء من  -٢

 .١/١١/١٩٩٧في  ٨٥٣٤
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۲  
 

اللجنة المر�ز�ة  –�ابل �موجب �تاب رئاسة جامعة  ١٧/٣/٢٠٠٣مرت�ة (استاذ مساعد) ابتداء من  -٣

 .٢٤/١٢/٢٠٠٣في  ٩٨٢٧ /المرقم للترق�ات العلم�ة والتعضید

 : الخبرات العلم�ة واالدار�ة: را�عاً 

 فرع القانون الجنائي. –كل�ة القانون –جامعة �غدادتدر�سي في  -١

 الدرجة الوظ�ف�ة (االولى). -٢

 والقانون الجنائي االسالمي. –الجنائي الدوليوالقانون  –خبیر في القانون الجنائي  -٣

 .٢٠٠١ -١٩٩٢من  للفترة جامعة �ابل –مقرر فرع القانون العام في �ل�ة القانون  -٤

 جان التحضیر�ة للمؤتمرات العلم�ة والمشار�ة بها ب�حوث علم�ةرئاسة وعضو�ة العشرات من الل -٥

للفترة من �غداد  جامعة –شهادة دورة الحاسوب (بتقدیر امت�از) التي اق�مت في �ل�ة القانون  -٦

 ١٧/١/٢٠٠٢في  ٤٨�موجب �تاب �ل�ة القانون المرقم/  ٩/١٢/١٩٩٨ولغا�ة  ١٤/١١/١٩٩٨

من  للفترة والمقامة في رئاسة جامعة �ابل التدر�س�ةشهادة التأهیل التر�وي وطرائق التدر�س ألعضاء الهیئة  -٧

 .١/٤/١٩٩٥ولغا�ة  ٢٥/٣/١٩٩٥

 .٢٠٠٢-١٩٩٦من للفترة جامعة �ابل  /ون المكتب االستشاري في �ل�ة القان �ةعضو  -٨

قانون  –العام  العقو�ات القسم(قانون  /لطل�ة ال�كالور�وس اختصاص القانون الجنائي تدر�س -٩

علم التحقیق  –قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة –علم العقاب  –علم االجرام  –القسم الخاص العقو�ات/

 الرا�عة. المرحلة لطل�ةالتخرج  حقوق االنسان) واالشراف على �حوث –الد�مقراط�ة  –الجنائي 

�موجب �تاب –جامعة �ابل  –شغل منصب معاون عمید للشؤون العلم�ة والدراسات العل�ا في �ل�ة القانون  -١٠

و�تاب  ١٣/١٠/٢٠٠١في  ١١٨٢٤المرقم/  القانون�ة واإلدار�ةوزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي الدائرة 

تمت الم�اشرة اعت�ارًا من  /٣٠/١٠/٢٠٠١في  ٢٤٧٢االفراد المرقم/ /�ل�ة القانون  –جامعة �ابل 

٢٢/١٠/٢٠٠١. 

 –القانون�ة  –االدار�ة  –واله�كل�ة (العلم�ة اعداد الدراسة الفصل�ة  �مهمةكلف من قبل رئاسة جامعة واسط  -١١

جامعة واسط وذلك �موجب االمر الجامعي لرئاسة جامعة  –تحداث �ل�ة القانون والمال�ة) الس –الفن�ة 

و�ناء على هذه الجهود تمت الموافقة على  ٣/١/٢٠٠٦في  ٤٤ /المرقم واسط الشؤون القانون�ة واالدار�ة

ط استحداث الكل�ة المذ�ورة �موجب �تاب وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي/ دائرة الدراسات والتخط�



۳  
 

واالمر االداري الصادر من رئاسة  ٢/٣/٢٠٠٦في  ٩٤٤ /٣والمتا�عة/ قسم الدراسات والتخط�ط/ ت م

 .١١/٣/٢٠٠٦في  ١٥٢٧ المرقم/ جامعة واسط/ الشؤون القانون�ة واالدار�ة

االشراف على �ل�ة القانون (المستحدثة) في جامعة واسط �موجب االمر الصادر من رئاسة كلف �مهمة  -١٢

 .١١/٣/٢٠٠٦ابتداء من  ١١/٣/٢٠٠٦في  ١٥٢٧الشؤون القانون�ة واالدار�ة/  –جامعة واسط 

م  /المرقم مكتب الوز�ر –جامعة واسط �موجب االمر الوزاري  –تم تعیینه �منصب عمید �ل�ة القانون  -١٣

ومنح درع جامعة واسط من قبل السید رئ�س الجامعة وشهادة تقدیر�ة والعدید من  ٥/٤/٢٠٠٦في  ٤٢٧و/

والعدید من �تب  واسط،جامعة داث �ل�ة القانون/كر تثمینًا وتقدیرا لجهوده المتمیزة في استحكتب الش

 الشكر والتقدیر والشهادات التقدیر�ة من الجامعات العراق�ة ومؤسسات الدولة االخرى.

�موجب  ١٧/١/٢٠٠٧جامعة واسط في  –كلف �مهمة رئ�س فرع القانون الخاص و�الة في �ل�ة القانون  -١٤

واالمر االداري الصادر من  ١٣/١/٢٠٠٧في  ٥رئاسة جامعة واسط امانة مجلس الجامعة/ س كتاب

 .١٧/١/٢٠٠٧في  ١٧المرقم/ مكتب العمید

رئاسة وعضو�ة العشرات من اللجان االمتحان�ة والعلم�ة والقانون�ة للدراسات االول�ة والعل�ا والمشار�ة  -١٥

 والحلقات النقاش�ة والمؤتمرات العلم�ة. والس�منارات ندواتك�احث في العدید من ال

جامعة �غداد �موجب مصادقة  –تم اخت�اره ممثًال عن اعضاء الهیئة التدر�س�ة في مجلس �ل�ة القانون  -١٦

 ٢٦/١٢/٢٠١٦في  ٨٣٤٤س/  ٢٠/المرقم السید رئ�س جامعة �غداد (امانة مجلس الجامعة) �الكتاب

س في ١٢مكتب العمید/ م. ع/ –جامعة �غداد  –ون واالمر االداري الصادر من عمادة �ل�ة القان

 .١٥/١/٢٠١٧ابتداء من  ١٥/١/٢٠١٧

جامعة �غداد �موجب االمر االداري  –عضو�ة اللجنة العلم�ة في قسم القانون الجنائي في �ل�ة القانون   -١٧

 .١٥/١١/٢٠١٧في  ٢٩٣المرقم 

-٢٠١٧الحكوم�ة واالهل�ة العراق�ة للعام الدراسي رئاسة لجنة تنفیذ ال�ة االمتحان التنافسي بین الجامعات  -١٨

في مادة قانون اصول  واعالنها)النتائج  وتدقیق، ةاالمتحانین الدفاتر(وضع االسئلة و تصح�ح ٢٠١٨

  .سال�كالور�و المرحلة الرا�عة لطل�ة  المحاكمات الجزائ�ة

 

 



٤  
 

 خامسًا : الدراسات العل�ا: 

 العقاب،علم  االجرام، معل ،الخاصالقسم  /قانون العقو�ات  العام،القسم  /(قانون العقو�ات  مواد: تدر�س -١

االسالمي) القانون الجنائي  الجنائ�ة،الس�اسة  الجنائي،فلسفة القانون  الجزائ�ة،قانون اصول المحاكمات 

 الماجستیر والد�توراه.الدراسات العل�ا/  ةلطل�

القانون الجنائي  تخصص الد�توراه في الماجستیر واطار�حالدبلوم العالي و  طل�ة على رسائلاالشراف  -٢

 -و�اآلتي: 

 الدبلوم العالي : االشراف على رسائل  )أ

للطالب / تحسین علي ذی�ان . �حث تخرج من  في العلوم القضائ�ة االشراف على �حث الدبلوم العالي -۱

ل / المعهد المعهد القضائي الموسوم بـ : ( اشكاالت تنفیذ االحكام الجزائ�ة ) . وذلك �موجب وزارة العد

 .٣٠/١٢/٢٠١٥في ٦/٢١٤القضائي المرقم / د س / م/

االشراف على �حث الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد للطالب / رائد خلیل غازي عن �حثه  -۲

الموسسوم بـ ( النظام القانوني لتسل�م المجرمین ) وذلك �موجب �تاب جامعة �غداد /كل�ة القانون شع�ة 

 .١٨/٤/٢٠١٧في ١٤١٣عدد د .ع / الدراسات العل�ا ال

االشراف على �حث الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد للطال�ة ش�ماء محمد حكمت الموسم بــ  -۳

وذلك �موجب �تاب  دراسة مقارنة) -(ذات�ة التنظ�م االجرائي لجرائم الموظفین في القانون العراقي

 .٢٢/٧/٢٠١٩في  ٢٥٠٩العدد د .ع/جامعة �غداد /كل�ة القانون شع�ة الدراسات العل�ا 

طه عن �حثه الموسوم بـ( السر�ة في عدنان �حث الدبلوم العالي للطالب العقید عمار االشراف على  -٤

في المعهد العالي للتطو�ر االمني واالداري  �موجب  ٢٨الدعوة الجزائ�ة )دورة الدبلوم العالي الدورة 

 .١٢/٧/٢٠١٨في  ٣٣٤٨كتاب المعهد المذ�ور المرقم 

ادي عبدهللا والموسوم بـ ( هللطالب الرائد محمد  الفرع الجنائي -االشراف على �حث الدبلوم العالي -٥

دراسة مقارنة) دورة الدبلوم  –جر�مة افشاء السر الوظ�في في قانون عقو�ات قوى االمن الداخلي 

عهد المذ�ور المرقم في المعهد العالي للتطو�ر االمني واالداري �موجب �تاب الم ٢٨العالي الدورة 

 . ١٢/٧/٢٠١٨في  ٣٣٤٨

للطالب المقدم رعد ذی�ان غض�ان والموسوم بـ (  الفرع الجنائي -االشراف على �حث الدبلوم العالي -٦

) الدبلوم العالي الدورة ٢٠٠٨لسنة  ١٤العقو�ات التب�عة في قانون عقو�ات قوى االمن الداخلي رقم 



٥  
 

في  ٣٣٤٨االمني واالداري �موجب �تاب المعهد المذ�ور  قانون جنائي المعهد العالي للتطو�ر ٢٨

١٢/٧/٢٠١٨. 

الفرع الجنائي للطالب الرائد مدین حیدر جبر والموسوم بــ  -االشراف على �حث الدبلوم العالي -۷

) ٢٠٠٨لسنة  ١٧رقم  (مسؤول�ة الخبیر في قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة لقوى االمن الداخلي

قسم الدراسات العل�ا العدد  –�موجب �تاب وزارة الداخل�ة المعهد العالي للتطو�ر االمني واالداري 

 .٧/٨/٢٠١٩في  ٥٠٧٢ع/

الفرع الجنائي للطالب الرائد علي رزاق احمد الكناني والموسومة بــ  -االشراف على �حث الدبلوم العالي -۸

) �موجب �تاب وزارة الداخل�ة ٢٠٠٨لسنة  ١٤ (التحر�ض في قانون عقو�ات قوى االمن الداخلي رقم

 .٧/٨/٢٠١٩في  ٥٠٧٢قسم الدراسات العل�ا العدد ع/ –المعهد العالي للتطو�ر االمني واالداري 

الفرع الجنائي للطالب الرائد ذو الفقار ستار ذرب حیدر الموسوم بــ  -االشراف على �حث الدبلوم العالي -۹

�موجب �تاب وزارة الداخل�ة المعهد العالي للتطو�ر االمني  ط)(التنظ�م القانوني لمحكمة آمر الض�

 .٧/٨/٢٠١٩في  ٥٠٧٢قسم الدراسات العل�ا العدد ع/ –واالداري 

 رسائل الماجستیر:االشراف على  )ب

(مبدأ التكامل في :الموسومة بـ –خالد عكاب حسون  ماجستیر للطالب/الاالشراف على رسالة  -۱

في  ٥٨٩ /المرقم جامعة �ابل �موجب االمر االداري  -في �ل�ة القانون  )القضاء الدولي الجنائي 

٩/٢٠٠٣/ ١٠. 

والموسومة بـ(الفصل بین  –عبد الرزاق حسین �اظم ماجستیر للطالب/ الاالشراف على رسالة  -۲

�موجب االمر  -جامعة �ابل -في �ل�ة القانون   -ي االتهام والتحقیق في الدعوى الجزائ�ة ت�فظو 

 .١٠/١١/٢٠٠٤في  ١٣٧٣ /المرقم لدراسات العل�ا والشؤون العلم�ةا –االداري 

(حدود الدعوى الجزائ�ة : بـ ةا�من ص�اح جواد والموسومماجستیر للطالب/ الرسالة االشراف على  -۳

الدراسات  –االمر االداري  �موجب–جامعة �ابل  –في �ل�ة القانون  ،امام محكمة الموضوع)

 .٢٢/١٢/٢٠٠٣في  ١٦٠٣ /المرقم العل�ا والشؤون العلم�ة

(ذات�ة القانون :بـ  ةمح�مید والموسوم عوادفاضل ماجستیر للطالب/ الرسالة االشراف على  -٤

الدراسات العل�ا والشؤون  –جامعة �ابل �موجب االمر االداري  –الجنائي) في �ل�ة القانون 

 .٢٢/١٢/٢٠٠٣في  ١٦٠٣ /المرقم العلم�ة



٦  
 

والموسومة بـ :(الدفوع  –مصطفى راشد عبدالحمزة  /بیر للطالماجستالاالشراف على رسالة  -٥

الموضوع�ة في الدعوى الجزائ�ة) في �ل�ة الحقوق/ جامعة النهر�ن �موجب االمر االداري المرقم/ 

 .١١/٥/٢٠٠٩في  ٢١٦س/

ه في الموسومة بـ :(تعدد الجرائم واثر  –ماجستیر للطال�ة/ ا�مان عبد� احمد الاالشراف على رسالة  -٦

�موجب االمر  -جامعة �غداد –في �ل�ة القانون  الجنائي،قسم القانون  االجراءات الجزائ�ة)

 .١٦/١٢/٢٠١٣في  ٦٣١٩شع�ة الدراسات العل�ا المرقم/  -االداري 

 وأثره(ال�اعث الشر�ف :والموسومة بـ  -هدى علي عنیدة/ ماجستیر للطال�الرسالة االشراف على  -۷

جامعة �غداد و�موجب االمر االداري  –في �ل�ة القانون  الجنائي،القانون  يف والعقاب)التجر�م في 

 .٨/١/٢٠١٥في  ١١١ /شع�ة الدراسات العل�ا المرقم –

�ل�ة  -القانون الجنائي قسم في -مروة حسن لعیبي ماجستیر للطال�ة/الاالشراف على رسالة  -۸

�موجب االمر االداري  )،العمللسیر ة �ة الجزائ�( الحما: جامعة �غداد والموسومة بـ -القانون 

في  ٥٣٤٩د.ع/  المرقم/  شع�ة الدراسات العل�ا -جامعة �غداد –الصادر من �ل�ة القانون 

٢١/١٢/٢٠١٥. 

�ل�ة  –ائي نالقانوني الج قسمفي  عالوي هاشم حسین ماجستیر للطالب/ الاالشراف على رسالة  -۹

�موجب االمر االداري  ،ر�م والعقاب)مجال التج (االحالة في: بـ ةجامعة �غداد والموسوم -القانون 

في             ٢١٥المرقم/ شع�ة الدراسات العل�ا -جامعة �غداد –الصادر من �ل�ة القانون 

١٢/١/٢٠١٧. 

 –قسم القانون الجنائي في �ل�ة القانون  –على رسالة الماجستیر للطال�ة ز�نة عبد الجلیل االشراف  -۱۰

دراسة مقارنة ) �موجب  –( ذات�ة التجر�م والعقاب في القوانین الخاصة :جامعة �غداد والموسومة بـ 

 .٣/١٢/٢٠١٧في ٣٨٤٤االمر االداري الصادر من �ل�ة القانون/ شع�ة الدراسات العل�ا   المرقم 

االشراف على رسالة الماجستیر للطالب عدنان حمید موسى قسم القانون الجنائي في �ل�ة القانون  -۱۱

( الحد من التجر�م والعقاب في القانون العراقي/ دراسة مقارنة ) : وسومة بـ جامعة �غداد والم

في ٤٠٠١�موجب االمر االداري الصادر من �ل�ة القانون / شع�ة الدراسات العل�ا المرقم 

١٢/١٢/٢٠١٧. 



۷  
 

ن على رسالة الماجستیر الطال�ة ( نیران خلیل ابراه�م )قسم القانون الجنائي في �ل�ة القانو االشراف  -۱۲

دراسة  –( المسؤول�ة الجزائ�ة عن اعمال البناء في القانون العراقي  :جامعة �غداد والموسومة بـ

) �موجب االمر اإلداري الصادر من �ل�ة القانون/جامعة �غداد/ شع�ة الدراسات العل�ا مقارنة 

 .٢٣/١٢/٢٠١٨في  ٤٦٣٧المرقم 

القانون الجنائي في �ل�ة  ان) فرعصك�ع�اس  (ا�ماناالشراف على رسالة الماجستیر الطال�ة  -۱۳

دراسة  -اإلجرائ�ة الجزائ�ة النصوصفي  المعتبرة (المصلحةالقانون جامعة �غداد والموسومة بـ: 

�موجب االمر اإلداري الصادر من �ل�ة القانون/جامعة �غداد/ شع�ة الدراسات العل�ا  ).مقارنة

 .١٩/١٢/٢٠١٩في  ٤٥٧٤المرقم 

 الد�توراه:أطار�ح االشراف على  )ج

�ل�ة القانون   -نائيالقانون الج قسمفي  -رشا علي �اظم /اطروحة طال�ة الد�توراه االشراف على  -١

الصادر  اإلداري �موجب االمر  ،ر�م والعقاب)خطر واثره في التج(ال: جامعة �غداد والموسومة بـ –

 .١١/٦/٢٠١٥في  ٢٥٢٠العدد د.ع/ وشع�ة الدراسات العل�ا/ –من �ل�ة القانون 

�ل�ة  -القانون الجنائي قسمفي  -اسماعیل شاكر نوري  /اطروحة طالب الد�توراه االشراف على  -٢

�موجب  ،)�ة الجزائ�ةالنموذج القانوني للقاعدة االجرائ(: الموسومة بـ –جامعة �غداد  -القانون 

 .١١/٦/٢٠١٥في  ٢٥٢٠شع�ة الدراسات العل�ا/د.ع//االمر االداري الصادر من �ل�ة القانون 

�ل�ة  -في فرع القانون الجنائي -االشراف على اطروحة طال�ة الد�توراه/ مروة حسن لعیبي -٣

الموسومة بـ :(المراكز القانون�ة غیر الجنائ�ة ودورها في التجر�م   –جامعة �غداد  -القانون 

 والعقاب). 

الد�توراه في الماجستیر واطار�ح الدبلوم العالي و ائل رئاسة وعضو�ة العشرات من لجان مناقشة رس •

 كل�ات القانون/ الجامعات العراق�ة.

لطل�ة االمتحان�ة والتدق�ق�ة العلم�ة ولجان االستالل واللجان من اللجان  العشراترئاسة وعضو�ة  •

 في الجامعات العراق�ة. –الدراسات االول�ة والعل�ا (الماجستیر والد�توراه) في �ل�ات القانون 

للنشر في المجالت العلم�ة المحكمة  عشرات من ال�حوثكلف �صفة (خبیر علمي) لتقو�م ال •

 والد�توراه. واطار�ح والترق�ات العلم�ة ورسائل الماجستیر وتقو�م ال�حوث

 .الد�توراه علمي) للعدید من رسائل الماجستیر واطار�ح  ظ�فكلف �مهمة ( •



۸  
 

جامعة  /استحداث دراسة ماجستیر في تخصص القانون الجنائي في �ل�ة الحقوق رئاسة لجنة/  •

 .١٠/٥/٢٠١٦في  ١٦١٩دائرة ال�حث والتطو�ر المرقم/  –النهر�ن �موجب االمر الوزاري 

جامعة  القانون الجنائي في �ل�ة القانون/استحداث دراسة الماجستیر في تخصص عضو�ة لجنة/  •

في  ٢١٩ /المرقم دائرة ال�حث والتطو�ر –�موجب �تاب وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي  ،�ابل

٢١/١/٢٠١٥. 

 سادسًا: الرسائل واألطار�ح والكتب واال�حاث والمؤتمرات العلم�ة: 

الشخص�ة/ دراسة مقارنة)  الحر�ة(الق�ض �أجراء ماس �: رسالة ماجستیر في القانون الجنائي والموسومة بـ -١

 .١٩٩٢قدمت إلى �ل�ة القانون/ جامعة �غداد/ 

دراسة مقارنة   -:(تفسیر النصوص الجزائ�ة  والموسومة بـ ،اطروحة د�توراه في فلسفة القانون الجنائي -٢

 .٢٠٠١جامعة �غداد/ –�الفقه االسالمي) بتقدیر (امت�از) قدمت إلى �ل�ة القانون 

 منجز. )القواعد العامة في قانون العقو�ات : (�عنوان كتاب -٣

 منجز. )القواعد الخاصة في قانون العقو�ات  :(�عنوان كتاب -٤

 منجز. )ح قانون اصول المحاكمات الجزائيشر (  :�عنوان كتاب -٥

 منجز )في االسالم ابجر�م والعقتال : (�عنوان كتاب -٦

جامعة �ابل للعلوم االدار�ة  مجلةمنشور في  ،: (الفصل بین وظ�فتي االتهام والتحقق)�عنوان �حث -٧

 .٢٠٠١حز�ران/  ،)٦العدد( ،)٦والقانون�ة/ المجلد(

جامعة �ابل للعلوم االدار�ة والقانون�ة  مجلةمنشور في  ،ال�ابلیین): (القضاء الجنائي عند �عنوان �حث -٨

 .٢٠٠١جز�ران/ ،)٦العدد ( ،)٥المجلد(

منشور في مجلة جامعة �ابل للعلوم  ،ام في القانون العراقي والمقارن)حم�حث �عنوان: (استعانة المتهم � -٩

 .٢٠٠٣) تشر�ن الثاني/٦العدد ( ،)٨المجلد( ،االدار�ة والقانون�ة

منشور في مجلة جامعة �ابل للعلوم  ،: (حدود الدعوى الجزائ�ة امام محكمة الموضوع)�عنوان �حث -١٠

 .٢٠٠٦حز�ران/ ،)٦العدد ( ،)١١المجلد( والقانون�ة،االدار�ة 

المجلد  ،منشور في مجلة جامعة �ابل للعلوم االدار�ة والقانون�ة ،ذات�ة القانون الجنائي): (�عنوان �حث -١١

 .٢٠٠٦حز�ران/ ،)٦العدد ( ،)١١(



۹  
 

جامعة  –�ل�ة القانون  والتي تصدرهاالقانون�ة  العلوممنشور في مجلة  المبررة)،العقو�ة : (�عنوان �حث -١٢

 .٢٠١٥/المجلد الثالثون عدد (خاص) ،�غداد (المجلد الثالثون)

 –�ل�ة القانون  والتي تصدرهافي مجلة العلوم القانون�ة  منشور الصوري)،(المحرض : �عنوان �حث -١٣

 ..٢٠١٦عدد خاص الجزء االول جامعة �غداد 

 منجز. )،مقارنةدراسة  -المصلحة المحم�ة جزائ�اً  تفر�د: (�عنوان �حث -١٤

 ، منجز.دراسة مقارنة)-�حث �عنوان: (تحول االث�ات الجزائي -١٥

في مجلة العلوم القانون�ة في �ل�ة القانون جامعة  مقبول للنشر )العمل االجرائيشروط : (�عنوان �حث -١٦

 .ز)، منج٢٧/١١/٢٠١٧في  ٢٢٤�موجب الكتاب المرقم  –�غداد 

في مجلة العلوم القانون�ة  مقبول للنشر�حث  االجرائ�ة)الص�اغة التشر�ع�ة للقاعدة  (اصول �عنوان:�حث  -١٧

 .٢٧/١١/٢٠١٧في  ٢٢٥جب �تابها المرقم في �ل�ة القانون جامعة �غداد �مو 

منشور في مجلة العلوم القانون�ة في �ل�ة  ث�ح )للجر�مةالر�ن المادي ر في الخط إثر( :�عنوان �حث -١٨

  .٢٠١٨�غداد، العدد الخاص الرا�ع، جامعة  /القانون 

العلوم القانون�ة �حث �عنوان ( دور المحكمة في استظهار الخطر في الدعوى الجزائ�ة ) منشور في مجلة  -١٩

 ١٢/١١/٢٠١٧في  ٢١٨في �ل�ة القانون جامعة �غداد �موجب �تاب المرقم 

منشور في مجلة العلوم القانون�ة، تصدر عن �ل�ة  )دور ال�اعث في تجر�م االرهاب( �عنوان:�حث  -٢٠

 .٢٠١٧سنة  القانون/جامعة �غداد، (عدد خاص)

لسنة  ٥٠العراقي رقم  والمؤثرات العقل�ةقانون المخدرات  المخدرات في و�حراز ح�ازة (جرائم �عنوان:�حث  -٢١

ال�حث  ةمجلة المنارة لل�حوث والدراسات / جامعة ال البیت عماد من وعد �النشردراسة مقارنة)  –٢٠١٧

 .٢١/١٠/٢٠١٨في  ١٩٩األردن. �موجب الكتاب المرقم  –العلمي 

ن�ة في �ل�ة في مجلة العلوم القانو  مقبول للنشر العمل)التجر�م والعقاب في قانون  (س�اسة: �حث �عنوان -٢٢

 ٢٦/١٢/٢٠١٧في  ٢٥٤القانون جامعة �غداد، �موجب الكتاب المرقم 

مجلة العلوم القانون�ة والس�اس�ة ، منشور والعقاب)المراكز غیر الجنائ�ة في التجر�م  (دور �عنوان:�حث  -٢٣

 .٢٠١٩)، ٢)، العدد (٨لمجلد (اة/جامعة د�الى، �الس�اسالعلوم الصادرة عن �ل�ة القانون و 

جامعة االن�ار للعلوم القانون�ة  في مجلةشروط الموضوع�ة إلمكان�ة العقاب)، منشور (ال �عنوان:�حث  -٢٤

 .٢٠١٩)، �انون األول ٢)، العدد (٩المجلد (والس�اس�ة، 



۱۰  
 

(القاعدة الجزائ�ة على ب�اض) مقبول للنشر في مجلة العلوم القانون�ة الصادرة عن �ل�ة  �عنوان:�حث  -٢٥

 .٧/١١/٢٠١٨في  ٢٥٠القانون/جامعة �غداد �موجب الكتاب 

التجر�م والعقاب في القوانین الخاصة) مقبول للنشر في مجلة العلوم القانون�ة  (س�اسة�حث �عنوان:  -٢٦

 .٢٤/١/٢٠١٩في  ١٥غداد، �موجب الكتاب المرقم الصادرة عن �ل�ة القانون/جامعة �

(الجزاء اإلداري الجنائي في القانون العراقي والمقارن) مقبول للنشر في مجلة العلوم  �عنوان:�حث  -٢٧

 .٩/٤/٢٠١٩في  ٦١القانون�ة في �ل�ة القانون جامعة �غداد، �موجب الكتاب المرقم 

�حث مقبول للنشر في مجلة الكوفة  دراسة مقارنة). -الجزائ�ة�حث �عنوان: (الدالئل ودورها في الدعوى  -٢٨

في  ٦٤٦٠للعلوم القانون�ة والس�اس�ة الصادرة من �ل�ة القانون/جامعة الكوفة �موجب الكتاب المرقم 

٢٢/١٢/٢٠١٩. 

 الدول�ة:  العلم�ة سا�عًا: المشار�ات

 لحكم فياادارة  نظمه برنامجالمنظمة عبر الوطن�ة) الذي  ة في المؤتمر الوطني حول (الجر�مةالمشار� -١

�التعاون مع مجلس القضاء  )UNDP-POGAR( المتحدة االنمائي لبرنامج االممالدول العر��ة التا�ع 

 .اسطنبول -في تر��ا ٢٠٠٨/آب / ٨-٧للفترة  والذي عقد االعلى في جمهور�ة العراق

  والذي عقد في أیران/ طهران: الجر�مة)،الة التصالح�ة ومنع المشار�ة في المؤتمر الدولي حول (العد -٢

-May 17-18/2016، Tarbiat Modares University  وذلك �ال�حث الموسوم بـ : (الصلح في

 المجلة الخاصة �المؤتمر المذ�ور. القانون العراقي) والذي تم نشره في عدد
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 حسني الشمري عبد اهللاكاظم                                                                                               

 جامعة بغداد –كلية القانون                                                                                              


