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  الشمشي قائذ هادي دهش

 أستار مساعذ في القانىن الجنائي

 العشاق/جامعت بغذاد /كليت القانىن
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   التعليم: 

 . 5105 ثسٌطبٍَب -ٌٔهص -: جبيؼخ ثبَكٕزشهادة الذكتىساه -

 . 5115انؼساق -كهٍخ انحقٕق -: جبيؼخ انُٓسٌٍشهادة الماجستيش -

                                            .0999انؼساق  -كهٍخ انحقٕق -: جبيؼخ انُٓسٌٍشهادة البكالىسيىس -

 :التعليميت )الذساساث األوليت(/الخبشة االكاديميت

ٔقبٌَٕ انًدٍَخ قعى انقبٌَٕ )قبٌَٕ انًسافؼبد  - كهٍخ انقبٌَٕ ٔانؼهٕو انعٍبظٍخ - جبيؼخ دٌبنى -

 (.5107-5105( )5118-5113) (اإلحجبد

 ( .5114-5118) (قعى انقبٌَٕ )قبٌَٕ انتُفٍر - كهٍخ انقبٌَٕ ٔانؼهٕو انعٍبظٍخ - جبيؼخ دٌبنى -

 (.5105-5106قعى انقبٌَٕ )قبٌَٕ حقٕق اإلَعبٌ( ) -كهٍخ انقبٌَٕ ٔانؼهٕو انعٍبظٍخ -جبيؼخ دٌبنى -

 (.5105-5106اإلَجهٍصٌخ( )انهغخ قعى انقبٌَٕ ) - كهٍخ انقبٌَٕ ٔانؼهٕو انعٍبظٍخ -جبيؼخ دٌبنى -

 (انقعةةى انصةةب  - قةةبٌَٕ انؼقٕثةةبدقعةةى انقةةبٌَٕ ) - كهٍةةخ انقةةبٌَٕ ٔانؼهةةٕو انعٍبظةةٍخ -دٌةةبنىجبيؼةةخ  -

(5107 - 5109). 

 (.5118 - 5113ٔقبٌَٕ اإلحجبد( )انًدٍَخ قعى انقبٌَٕ )قبٌَٕ انًسافؼبد  -كهٍخ انٍسيٕك انجبيؼخ  -

 (.5118 - 5114قعى انقبٌَٕ )قبٌَٕ انتُفٍر( ) -كهٍخ انٍسيٕك انجبيؼخ  -

 (.5115-5116قعى انقبٌَٕ )انًدخم ندزاظخ انقبٌَٕ( ) -كهٍخ انٍسيٕك انجبيؼخ  -

 (.5109-5151انفسع انًدًَ )انقبٌَٕ انًدًَ ثبنهغخ اإلَكهٍصٌخ( ) -انقبٌَٕ كهٍخ  -جبيؼخ ثغداد -

 (.5109-5155) (انفسع انجُبئً )قبٌَٕ انؼقٕثبد انصب  -كهٍخ انقبٌَٕ  -جبيؼخ ثغداد -
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 :/التعليميت )الذساساث العليا(الخبشة االكاديميت

ًبجعةتٍس( )انقةبٌَٕ انجُةبئً ثبنهغةخ انانؼهٍةب )اندزاظبد  -انفسع انجُبئً  -كهٍخ انقبٌَٕ  -جبيؼخ ثغداد -

 (.5151-5109اإلَكهٍصٌخ( )

ًبجعةتٍس( )انقةبٌَٕ انجُةبئً ثبنهغةخ اناندزاظبد انؼهٍةب ) -انفسع انجُبئً  -كهٍخ انقبٌَٕ  -جبيؼخ ثغداد -

 (.5150-5151اإلَكهٍصٌخ( )

 (.5150-5155انجصائٍخ( )انعٍبظخ  -ًبجعتٍس انانفسع انجُبئً ) -كهٍخ انقبٌَٕ  -جبيؼخ ثغداد -

دكتٕزاِ( )انقةبٌَٕ انجُةبئً ثبنهغةخ انةاندزاظةبد انؼهٍةب ) -انفسع انجُةبئً  -كهٍخ انقبٌَٕ  -جبيؼخ ثغداد -

 (.5151-5109اإلَكهٍصٌخ( )

دكتٕزاِ( )انقةبٌَٕ انجُةبئً ثبنهغةخ انةاندزاظةبد انؼهٍةب ) -انفسع انجُةبئً  -كهٍخ انقبٌَٕ  -جبيؼخ ثغداد -

 (.5150-5151)اإلَكهٍصٌخ( 

دكتٕزاِ( )انقةبٌَٕ انجُةبئً ثبنهغةخ انةاندزاظةبد انؼهٍةب ) -انفسع انجُةبئً  -كهٍخ انقبٌَٕ  -جبيؼخ ثغداد -

 (.5155-5150اإلَكهٍصٌخ( )

 :والبحىث قيذ التنفيز المنشىسةالبحىث 

 5انًجهد  - يجهخ جبيؼخ كسثالء (يقبزَخدزاظخ )انًٍٍٍ انحبظًخ ٔدٔزْب فً االحجبد انًدًَ  -

(5117.) 

 .31االصداز  -دٌبنى يقبزَخ( يجهخدزاظخ )انتجهٍغ انقضبئً فً قبٌَٕ انًسافؼبد انًدٍَخ انؼساقً  -

(2008)  

االصداز  -كهٍخ انتسثٍخ االظبظٍخ -ثحج يشتسك( ٔانقبٌَٕ )قتم االصٕل انفسٔع فً انشسٌؼخ  -

34.(2008) 

 5انؼدد  -يجهخ انؼهٕو انقبٍََٕخ ٔانعٍبظٍخ -يفٕٓو جسًٌخ انتصٌٔس فً قبٌَٕ انًًهكخ انًتحدح -

 ) ثبنهغخ اإلَكهٍصٌخ(..(5107)

 -50انًجهد  -جبيؼخ انُٓسٌٍ -يجهخ كهٍخ انحقٕق -انحبجخ انى تجسٌى االَتقبو االثبحً فً انؼساق  -

 .(5109) 0انؼدد 
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يجهخ انؼهٕو  -ضٕء اتفبقٍخ االيى انًتحدح نًكبفحخ انفعبد دزاظخ فً َظبو انًصبدزح انًدٍَخ ػهى -

 (.5109) 0انؼدد  - 34انًجهد  -جبيؼخ ثغداد  -كهٍخ انقبٌَٕ  - انقبٍََٕخ

 Route Educational & Social Scienceانحبجخ انى تجسٌى تؼبطً انًصدزاد أحُبء انحًم )  -

Journal- Volume 6(5) - (May 2019)       

 -اندٔنٍخ أٔنٌٕخ جدٌسح ثبنحًبٌخ  داػش:انتديٍس انًتؼًد نهًًتهكبد انخقبفٍخ فً انؼساق يٍ قجم تُظٍى  -

 . 5151( 5انؼدد ) 35انًجهد  -جبيؼخ ثغداد  -كهٍخ انقبٌَٕ  -يجهخ انؼهٕو انقبٍََٕخ 

دزاظخ  انًصبطس انًتؼهقخ ثؼًالء انًؤظعبد انًصسفٍخ يٍ ذٔي انًُبصت انؼهٍب ٔكٍفٍخ يٕاجٓتٓب؛ -

 .(5151) -5انؼدد  -5انًجهد -تحهٍهٍخ يجهخ أثحبث قبٍََٕخ ٔظٍبظٍخ 

 (.قٍد انتُفٍرانًعتجد )انسدٔد انتشسٌؼٍخ انجُبئٍخ انؼساقٍخ ػهى فٍسٔض كٕزَٔب  -

- Criminal forfeiture of corruptly obtained funds generated in the Iraqi 

territory and found in the US territory(Completed) 

- Money laundering control in Iraq: Failure of Private Banks to discharge 

their obligations(Forthcoming) 

- How effective are suspicious transaction reporting systems in Iraq?( 

Forthcoming) 

 :االهتماماث البحثيت

ٔقةبٌَٕ  - انفعةبد - انًعةسٔقخاظةتؼبدح األيةٕال  - انجُبئٍةخانًصبدزح  -غعٍم األيٕال -انقبٌَٕ انجُبئً

 االحتالل.

 :المؤتمشاث التي شاسك فيها

 .5100-4-8ثسٌطبٍَب فً  -جبيؼخ نٍدش -يؤتًس يصبدزح االصٕل  -

  .5101 ثسٌطبٍَب فً -كهٍخ انقبٌَٕ -جبيؼخ ثبَكٕز -يؤتًس ْبٔزد جَٕعٌٕ نهدزاظبد انؼهٍب  -

 5105-6-56ثسٌطبٍَب فً  -جبيؼخ ثبَكٕز -قٍٍٍ اانؼسٔزشخ ػًم نطهجّ اندكتٕزاِ  -

 .5108-4-53فً  انؼساقٍخيؤتًس ٍْئخ انُصاْخ  -

 .5109-3-56فً قعى انقبٌَٕ  -كهٍخ انًعتقجم انجبيؼخ  -انًؤتًس انقبًََٕ انخبنج اندٔنً  -

 .5109-4-55فً جبيؼخ يٍعبٌ  -انًؤتًس انقبًََٕ األٔل فً كهٍخ انقبٌَٕ -
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 المساهماث:

 يشسٔع قبٌَٕ نتجسٌى االَتقبو االثبحً فً ثحج ػهًً.ػداد إ -

 ٔضغ إطبز قبًََٕ نتشسٌغ قبٌَٕ انًصبدزح انًدٍَخ فً انؼساق فً ثحج ػهًً. -

 اػداد دزاظخ ػهًٍخ نهتؼبيم يغ يشكهخ )أصحبة انًُبصت انؼهٍب ذٔي انًصبطس(. -

 انتؼبٌٔ يغ انًُظًبد اندٔنٍخ ذاد انصهخ ثًكبفحخ انفعبد. -

 :  مهنيتالخذمت ال

 جبيؼخ ثغداد. -كهٍخ انقبٌَٕ -االشساف ػهى طهجخ اندزاظبد انؼهٍب فً انفسع انجُبئً -

 .جبيؼخ ثغداد -كهٍخ انقبٌَٕ - يجهخ انؼهٕو انقبٍََٕختحسٌس ػضٕ ٍْئخ  -

 .اَدٍَٔعٍب-جبيؼخ اليجَٕغ -كهٍخ انقبٌَٕ   Ius Poenale)يجهخ )تحسٌس ػضٕ ٍْئخ  -

 أ نغسض انتسقٍخ انؼهًٍخ.انؼهًٍخ يقٍى نهجحٕث نغسض انُشس فً انًجالد  -

 .ٔاندكتٕزاِ يُبقش داخهً ٔخبزجً نسظبئم اندثهٕو ٔانًبجعتٍس -

 جبيؼخ ثغداد. -كهٍخ انقبٌَٕ  -ػضٕ انهجُخ انؼهًٍخ انًسكصٌخ  -

 (.5155-5150يحبضس فً انًؼٓد انقضبئً انؼساقً )ػهى انُفط انجُبئً( ) -

 يجيذها:اللغاث التي  -

 انهغخ انؼسثٍخ -

 االَكهٍصٌخ انهغخ -

 


