السيرة الذاتية
لألستاذ الدكتور
عمار تركي عطية
ً

أوال  ..البيانات الشخصية :

االسم الرباعي :عمار تركي عطية فيصل
حمل وتاريخ الوالدة  :بغداد – 4791 / 2 / 3
العنوان احلالي  :العراق – ذي قار – ناصرية – حي املعلمني .
الربيد اإللكرتوني phdamar74@yahoo.com :
تاريخ التعيني  2002/2/22 :مبوجب األمر اجلامعي 462/32/9
اخلدمة الكلية  46 :سنة ( خدمة جامعية  +خدمة حماماة )
ً
ثانيا  ..املؤهالت العلمية :

 -4حاصل على شهادة البكالوريوس يف القانون من كلية القانون – جامعة البصرة عام . 4772
 -2حاصل على شهادة املاجستري يف القانون اجلنايي من كلية القانون جامعة بغداد عام . 2000
 -3حاصل على شهادة الدكتوراه يف القانون اجلنايي من كلية القانون جامعة بغداد عام . 2001
 -1حاصللل علللى لقللب أسللتاذ مسللاعد مللن تللاريخ  2009/44/44ومبوجللب األمللر اجلللامعي  26/21/9يف
.2007/4/2
 -2حاصللل علللى لقللب االسللتاذ مللن تللاريخ  2006/44/49ومبوجللب األمللر اجلللامعي  43036/21/9يف
.2046/44/49

ً
ثالثا  ..النشاطات العلمية :

 -1الكتب املطبوعة :

ت اسم الكتاب

جهة النشر

سنة النشر

 .4اجلرايم املاسة بالشعور الديين

منشورات احلليب-بريوت -لبنان

2040

 .2احلماية اجلنايية للحرية الشخصية يف مواجهلة منشورات احلليب-بريوت -لبنان

2007

السلطات العامة

 - 2البحوث العلمية املنشورة :
ت البحث

جهة النشر

سنة النشر

 .4البصمة الوراثية وإثارها يف االثبات اجلنايي

جملة العلوم القانونية

2009

 .2الفراغ التشريعي يف القاعدة اجلنايية

جملة جامعة ذي قار

2009

 .3االستفزاز وأثره يف جرايم القتل

اجمللة السياسية والدولية

2003

 .1التهذيب الديين وأثره يف تأهيل السجناء

القانون املقارن

2003

 .2اثر الرباءة يف اثبات جرمية االخبار الكاذب

دراسات قانونية

2007

 .6اجلرايم الزراعية

جملة القانون

2041

 .9مركلز اجملنللى عليلظ يف الللل االااهلات االجراييللة جملة رسالة احلقوق

2042

املعاصرة
 .3احلماية القانونية للجنني خارج الرحم

جملة احلقوق

2042

( _)2يف جمال التدريس :
( أ ) عملت حماضرًا يف كلية شط العرب اجلامعة يف قسم القانون للعام الدراسي . 2002 _ 2004
( ب ) حالي ًا مدرس ًا يف كلية القانون جامعة ذي قار للفرتة من  2002وحلد اآلن .
( -)3يف جمال الندوات العلمية والورش :
( أ ) داخل اجلامعة ..

 -4شاركت يف العديد من الندوات العلمية خاصة يف جمال التثقيف القانوني واملنعقدة برعايلة جامعلة ذي قلار

أو بالتنسيق بني اجلامعة ومنظمات اجملتمع املدني .
 -2شاركت يف الدورات التطويرية لطرق التدريس املؤهلة للرتقيلة العلميلة واملعلدة ملن قبلل اجلامعلة ومنحلت
شهادة بذلك وفق األمر اجلامعي ذي الرقم  3404 / 21 / 9بتاريخ . 2001 / 3 / 2
 -3تقييم البحوث العلمية ألغراض الرتقيات العلمية والنشر داخل وخارج اجلامعة .

( ب ) خارج اجلامعة :

 -4شاركت يف دورة تدريبية يف دولة الكويت برعاية األمم املتحدة حول احلماية القانونية لعدميي اجلنسلية
للفرتة من  2002 / 6 / 42ولغاية . 2002 / 6 / 22
 -2شاركت يف دورة تدريبية عقدت يف عمان برعايلة املعهلد العراقلي وبالتعلاون ملع منظملة بيلت احلريلة
األمريكية للفرتة من  2006 / 1 / 42ولغاية  2006 / 1 / 22حول مالحظلات عللى الدسلتور العراقلي
النافذ . 2002
 -3شاركت يف عقد ندوات تثقيفية حول االنتخابات وذلك بالتعاون مع الربنامج اإلمنلايي لمملم املتحلدة يف
حمافظة ذي قار للفرتة من  2001 / 44 / 4ولغاية . 2001 / 42 / 4
 -1شاركت يف عقد ندوات تثقيفية حول مسودة الدستور بالتعاون ملع الربنلامج اإلمنلايي لمملم املتحلدة يف
حمافظة ذي قار للفرتة من  2002 / 3 / 4ولغاية . 2002 / 44 / 4

(ج) املشاركة يف مناقشة االطاريح اجلامعية :

 .4للعام الدراسي  2( 2042-2044رسايل ماجستري)
 .2للعام الدراسي  2( 2043-2042رسايل ماجستري)
 .3للعام الدراسي  3( 2041-2043رسايل ماجستري)
 .1للعام الدراسي  2( 2042-2041رسايل ماجستري)  4( +أطروحة دكتوراء)
ً
رابعا ..املناصب اإلدارية

 -1املناصب السابقة :

 -4رييس قسم القانون للفرتة من . 2002 – 2003
 -2رييس اللجنة املشرفة على كلية القانون للعام . 2002
 -3معاون عميد كلية القانون وخمول بأعمال العميد للفرتة من . 2042-2002
 -1رييس جلنة حقوق االنسان يف جامعة ذي قار للفرتة من  2006لغاية . 2043
 -2رييس حترير اجمللة العلمية يف الكلية ( جملة القانون للدراسات والبحوث القانونية ) من تاريخ
تأسيسها  2040ولغاية . 2043
 -2املناصب احلالية :
عميد كلية القانون_جامعة ذي قار من  2043وحلد االن.

ً
خامسا  ..التشكرات :

 -4السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

()3

 -2السيد رييس جامعة ذي قار

()19

 -3السيد عميد كلية القانون جامعة ذي قار

()4

 -1السيد عميد كلية القانون جامعة القادسية

()4

 -2السيد عميد كلية القانون جامعة بغداد

()4

 -6السيد عميد كلية القانون جامعة البصرة

()3

 -9السيد عميد كلية القانون جامعة كربالء

()2

 -3السيد عميد كلية القانون جامعة بابل

()2

 -7السيد رييس جملس حمافظة ذي قار

()4

 -40السيد نايب حمافظ ذي قار

()4

