
1 

 

 ) الموجزة ( و العممية الذاتيةالسيرة 
 لألستاذ الدكتور جمال إبراهيم عبد الحسين الحيدري

                                                            
                     جمال إبراهيم عبد الحسين عمي الحيدري:  االسم الكامل

  01/7/0997 :المواليد 
 متزوج  : الحالة االجتماعية

 الشهادات العممية :
 جامعة بغداد -/ كمية القانون0978بكالوريوس في القانون/                   
 جامعة بغداد -/ كمية القانون 0989ماجستير في القانون الجنائي/                  
 ة بغدادجامع -/ كمية القانون 0997 /22/7دكتوراه في القانون الجنائي /                  

  جامعة بغداد -أستاذ جامعي في كمية القانون المهنة :
 جامعة البصرة -في كمية القانون 9/6/0991 تاريخ التعيين :

 .( أشهر اربعةو) ( سنة 01) الخدمة الجامعية :
 ( يوم .21( سنة و)ستة( أشهر و)9)  الخدمة في دوائر الدولة :

 الدرجات العممية :
 9/6/0991ساعد : مدرس م                
 28/01/0996مدرس :                 
 2/0/2111أستاذ مساعد:                 
  9/2/2119أستاذ :                 

 القانون الجنائيالتخصص : 
 المناصب والوظائف :

  2111-0991جامعة البصرة  -تدريسي في كمية القانون -0          
 2111-0997 -جامعة البصرة -كمية القانون -نون العامالقا فرعرئيس -2               
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 ولحد اآلن  2111-جامعة بغداد-تدريسي في كمية القانون-0                
 2102 - 2110 -جامعة بغداد -كمية القانون -رئيس قسم القانون الجنائي-4 

 جامعـــة  -انونكمية الق -معاون العميد لمشؤون اإلدارية والماليــــة-9                  
  .  20/4/2116 -20/02/2119-بغداد        

 2119لغاية  0/0/2117تنسيب بمنصب رئيس قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة   -6
  7060أ /  0الجـامعي  عـة بغـداد وكالـة بموجـب اـمـــــر جام -تكميف بمهـام عميـد كميـة القـانون -7  

 . 9/02/2100في 
فــــي  627/  4الـــوزاري المـــرقم م و  انون / جامعـــة بغــــداد بموجـــب اـمـــرعميـــد كميـــة القـــ -8
 1 29/4/2102في  0072المرقمالجامعي  و المنفذ باـمر 22/4/2102
وزارة التعمــــيم العـــالي و البحــــث العممــــي مركـــز مـــدير عــــام الـــدائرة القانونيــــة واإلداريـــة فــــي  -9

   01/01/2106غاية ول 2109/  0/  29في  0002بموجب اـمر الوزاري المرقم 
 ( 92) : و التقديرالشكر 

 . 3102من وزير التعميم العالي والبحث العممي عام  وسام التميز العممي( / 0: )األوسمة 
 .3102من وزير التعميم العالي والبحث العممي عام األستاذ األول / جائزة  (0) : الجوائز 

 . 3102العممي عام من وزير التعميم العالي والبحث  / جائزة افضل كتاب (0)
 التكريم : 

والجامعات العراقية الحكومية  التعميم العالي و البحث العممي من وزارة درع (00) منح
واالهمية والمفوضية العميا المستقمة لالنتخابات ومركز النهرين لمدراسات االستراتيجية مجمس 

  االمن الوطني.مستشارية 

 ال يوجد العقوبات :
  : المهام التدريسية

 التدريس في الدراسات االولية . -0

قانون  –القسم العام  –قانون العقوبات  –عمم العقاب  –تدريس المواد ) عمم االجرام  - أ
ــــ  وال انيــــة وال ال ــــة  –العقوبــــات  صــــباحي  –القســــم الخــــاة ( لطمبــــة المرحمــــة االول

 جامعة البصرة . –ومسائي ( في كمية القانون 

صــباحي  –القســم الخـاة ( لطمبـة المرحمــة ال ال ـة  –تـدريس مـادة ) قــانون العقوبـات  - ب
 جامعة بغداد . –ومسائي ( في كمية القانون 

 –تدريس مادة ) السياسة الجزائية ( لطمبة المرحمة االول  صباحي فـي كميـة القـانون  –ج 
 جامعة بغداد .

 –تدريس مادة ) الجرائم االلكترونية ( لطمبة المرحمة ال ال ة صـباحي فـي كميـة القـانون  -د
 جامعة بغداد .
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 –ه_ تدريس مادة ) الجرائم االرهابيـة ( لطمبـة المرحمـة الرابعـة صـباحي فـي كميـة القـانون 
 جامعة بغداد .

 التدريس في الدراسات العميا  -2

السياسة  –القضاء الجنائي الدولي  –االقتصادية الجرائم  –تدريس المواد ) السيمنار  - أ
 جامعة بغداد . –لطمبة الماجستير في كمية القانون الجزائية ( 

القـــانون الجنـــائي  –المســـؤولية الجزائيـــة (  –تـــدريس المـــواد ) قـــانون العقوبـــات العـــام  - ب
ـــات الخـــاة  ـــانون العقوب ـــائي الدســـتوري  –الـــدولي ق ـــانون الجن ـــائي  –الق ـــانون الجن الق

 جامعة بغداد  - -داري ( لطمبة الدكتوراه في كمية القانون اال
اـشــراف عمــ  طمبــة الماجســتير والــدكتوراه فــي كميــة القــانون جامعــة بغــداد وجامعــة  : األشررراف

 .ولحد اآلن  2111منذ عام وجامعة الكوفة وجامعة بابل  الموصل وجامعة النهرين 
 ( .09) ماجستير عدد   -0
 ( .21) دكتوراه عدد   -2

 
 مناقشة الرسائل :

المشــاركة فــي مناقشــة الرســائل واـطــاريح الجامعيــة فــي كميــات القــانون/ جامعــة بغــداد والموصــل 
 .والمستنصرية والنهرين وبابل 
 ( .47 ) رسائل ماجستير عدد  -0
 ( . 90 ) أطاريح الدكتوراه عدد  -2

 البحوث :
 .بحث منشور في مجالت عراقية محكمة  (02 إنجاز )

 (20عدد )  المؤلفات :  
 ( 01 :  ) المطبوعات التي أشرف عمى اعدادها و طباعتها 

 (27عدد )  الشهادات التقديرية :
 المؤتمرات والندوات : 

اإلنســـان والدســــــتور  المســـاهمة فـــي مــــؤتمرات تتعمـــق بالقـــانون الجنــــائي والعدالـــة الجنائيـــة وحقــــوق
 -واستقالل القضاء ومنها :

 . و العربية في الجامعات العراقية  ة( مؤتمر وندو 019المشاركة في )
 

 :والتدريبية داخل وخارج العراق الدورات والبرامج التدريسية
   ( دورة وبرنامج00)
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 ( 7) : المجان التحقيقية 
 :واالدارية المجان العممية 
( لجنــــة ضــــمن وزارة التعمــــيم العــــالي وجامعــــة بغــــداد وجامعــــة 047المشــــاركة فــــي )              

 .كمية القانون/ جامعة بغدادالبصرة و 
 الخبرة :

 ( 040الجامعية ـغراض الترقيات العممية والنشر عدد )والكتب المشاركة في تقييم البحوث  -0
 .( 01المشاركة في تقييم الرسائل واـطاريح الجامعية عدد ) -2

 1( 7المجان التحقيقية المشترك فيها ) -0
 .ة في بغداد ( سنة في دوائر العدال00ممارسة المحاماة لمدة ) -4

 الدولية:الشهادات 
حاصل عم  شهادة دولية في مجال القـانون الجنـائي الـدولي مـن معهـد العمـوم الجنائيـة الدوليـة -0

 . 2114في سيرا كوزا /إيطاليا / 
اذار 29شهادة مشاركة من جامعة سوربون / فرع ابو ظبي ) كورس في االجراءات الجزائية (  -0

– 9/9/2101 . 
 

 ليةالنشاطات الدو 

 ( مشاركة01عدد )
 الجمعيات :

 عضو في نقابة المحامين العراقيين          
 واتحاد الحقوقيين العراقيين          
 وجمعية البحريين العراقيين         
 نقابة المعممين فرع الرصافة          

 
فــي الوقـت مسـتقل وغيـر منتمـي إلـ  أي حـزب أو تجمـي سياسـي ال سـابقا وال  االتجاه السياسي :

 .الحاضر 
 

  17910868619/  17719711499:  رقم الموبايل
 

 phd.crl.jh@ gmail.com:  االلكتروني البريد


