السيرة الذاتية  :األستاذ المساعد الدكتور ناصر كريمش خضر عباس الجوراني
أوال :المعلومات الشخصية

 -1االسم الرباعي واللقب  :ناصر كريمش خضر عباس أل نجم الجوراني
 -2الجنسية  :عراقية
 -3الديانة  :مسلم
 -4الوظيفة الحالية  :أستاذ جامعي
 -5العنووووال الووودا م  :جمهوريوووة العوووراا ظ محا قوووة ذا قوووارظ قضووواح الناصووورية ظ نا يوووة أور ظ منطقوووة أم
الحجول.
 -6عنوال الوظيفة :وزارة التعليم العوـالي والبحو العلموي ظ جامعوة ذا قوار ظكليوة القوانول ظ قسوم القوانول
العام .
 -7البريد االلكتروني nassir_krimish@yahoo.com :
 -8رقم الهاتف الجوال :زين 004647801143206
 -4تاريخ ومكال الوالدة  .1475/3/1 :العراا  /محا قة ذا قار  /قضاح الناصرية .
 -10الجنس  :ذكر  .الحالة الزوجية  :متزوج  .عدد األطفال  :ثالثة.
 -11تاريخ أول تعيين .2001/10/4 :
ثانيا :المؤهالت األكاديمية
أ -الشهادات العلمية والتخصص
توووووووووووواريخ
اسوووووم ومكوووووال وبلووووود الم سسوووووة سنوات الدراسة الشهادة الممنو ة والتخصص
الحصوووووول
من  ----إلى
التعليمية المانحة للشهادة
علووووووووووووووووى
الشهادة
1444
 1444-1444بكالوريوس ي القانول
جامعة البصرة/العراا
2003
 2003-2001ماجستير ي القانول العام
جامعة بابل /العراا
2007
 2007-2003دكتوراه ي القانول العام
جامعة بابل /العراا
ب :عنوان رسالة الماجستير( :عقوبة اإلعدام ي التشريع العراقي – دراسة مقارنة ).
ج :عنوان أطروحة الدكتوراه  ( :نقرية التوبة ي القانول الجنا ي ).
د :األلقاب العلمية
 -1مساعد با  :كلية القانول بجامعة البصرة  /العراا  /من  2001/10/4إلى 2003./6/30
 -2مدرس مساعد  :كلية القانول بجامعة ذا قار  /العراا  /من  2003/7/1إلى 2008./3/15
 -3مدرس  :كلية القانول بجامعة ذا قار  /العراا  /من  2008/3/16إلى . 2010/12/14
 -4أستاذ مساعد  :كلية القانول بجامعة ذا قار  /العراا من  2010/12/14ولحد الوقت الحاضر.

هـ  :المناصب اإلدارية
 -1مدير قسم الش ول القانونية ي ر اسة جامعة ذا قار  /من  2007إلى 2004.
 -2مدير قسم الش ول القانونية واإلدارية ي ر اسة جامعة ذا قار  /من 2004الى 2011./6/14
 -3ر يس قسم القانول العام  /كلية القانول بجامعة ذا قار من  2012/1/4الى .2014 /3 /26
 -4معاون العميد للشؤون العلمية  /كلية القانون – جامعة ذي قار من  6104/3 /62ولحد االن .
و :البحوث المنشورة
-1الضوومانات الموضوووعية لعقوبووة اإلعوودام ووي التشووريع العراقووي  :بحو منشووور ووي مجلووة جامعووة بابوول/
العلوم اإلدارية والقانونية  /العراا  /العدد  /6السنة .2004
 -2القناعووة القضووا ية ووي اإلثبووات الجنووا ي  :بحـــووـ منشووور ووي مــووـجلة جامــووـعة كووربالح  /العووراا /
المـــجلد /3العدد /3السنة 2005.
 -3الحماية الجزا ية للحيوال ي التشريع العراقوي – دراسوة مقارنوة  :بحو منشوور ـــــوـي مجلوة جامعوة
ذا قار  /العراا  /المجلد /5العدد/1السنة 2004.
 -4اثر البراحة ي إثبات جريمة اإلخبار الكاذب  :بح منشور ي مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيوت
الحكمة  /العراا  /العدد  / 24السنة 2004.
 -5التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناته  :بح منشور ي مجلة القانول للدراسات والبحوث القانونية
 /العراا  /العدد  /1السنة . 2004
 -6التهذيب الديني وأثره ي تأهيل السجناح  :مجلة القانول المقارل  /العراا  /العدد  /55السنة .2008
 -7الفسوواد اإلدارا واليووات معالجتووه ووي التشووريع العراقووي  :بح و منشووور ووي مجلووة القووانول للدراسووات
والبحوث القانونية  /العراا  /العدد  /1السنة . 2004
 -8الحاجووة إلووى تشووريع لوورد االعتبووار ووي العووراا  :بحو منشووور ووي مجلووة القووانول للدراسووات والبحوووث
القانونية  /العراا  /العدد  /1السنة . 2004
 -4الجريمة البيئية والجزاحات المقررة لها ي التشريع العراقي  :بحو منشوور وي مجلوة بداب ذا قوار /
العراا  /العدد  /2السنة 2010.
 -10مشووروعية االستنسوواب البشوورا ووي القووانول الجنووا ي  :بح و منشووور ووي مجلووة القووانول للدراسووات
والبحوث القانونية  /العراا  /العدد  /3سنة .2011
 -00الحمايةةة الجناةيةةة للمحةةامين بحوو منشووور ووي مجلووة بداب ذا قووار  /العووراا  /العوودد  /10السوونة
2015.
 -12التحرا عن جرا م الفساد – دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والفرنسوي بحو منشوور وي مجلوة
القانول للدراسات والبحوث القانونية  /العراا  /العدد  /10سنة 2015.
 -03الجراةم الزراعية في التشريع العراقي والمقارن بح منشور ي مجلة القانول للدراسات والبحوث
القانونية  /العراا  /العدد  /4سنة 2014.
 -04مركز المجني عليه في االتجاهات االجراةية المعاصرة  ،مقبول للنشر في مجلة قانون كربالء.
ز :الموضوعات والتخصصات العلمية المفضلة ( التي قام بتدريسها )
 -1نقريات علم اإلجرام وعلم العقاب المقارنة بالشريعة اإلسالمية  .للمر لة األولى .
 -2المبادئ العامة ي قانول العقوبات المقارل .للمر لة الثانية.
 -3دراسات ي القسم الخاص من قانول العقوبات .للمر لة الثالثة.
 -4دراسات ي اإلجراحات الجنا ية ( أصول المحاكمات الجزا ية ) .للمر لة الرابعة.
 -5القضاح اإلدارا العراقي المقارل  .للمر لة الثالثة.

ثالثا  :الدورات والمؤتمرات والندوات
-1الدورة التدريبية الخاصة بقضايا الفيدرالية  :المقامة ي األردل – عمال للمدة من 2008./2/23-11
 -2الم تمر األكاديمي والسياسي الخاص بالمركز الوطني للدراسات الفيدراليوة  :المنعقود وي اربيول للمودة
من 2004. /11/7-3
 -3مشاركات ي عدد من الندوات والحلقات النقاشية المحلية ول االنتخابات والثقا ة الدستورية.
 -4أقام عدد من الندوات ي المركز الوطني للبحوث والدراسات االستراتيجية ول قوا المواطن .
 -4ندوات وم تمرات محلية عديدة ي جامعة ذا قار.
رابعا  :الخبرات الوظيفية والعلمية واللجان
أ -الخبرات الوظيفية والعلمية
 -1عضو نقابة المحامين العراقية  :من  1444/8/26إلى 2001./10/4
 -2عضو مجلس ضمال الجودة ي ر اسة جامعة ذا قار سابقا.
 -3المشاور القوانوني للمكتوب االستشوارا الهندسوي  /كليوة الهندسوة بجامعوة ذا قوار مون سونة  2010الوى
.2013
 -4مدير و دة التعليم المستمر ي كلية القانول بجامعة ذا قار سابقا.
 -5تمثيل الجامعة ي عدد من الدعاوى المدنية والجزا ية أمام المحاكم القضا ية .
 -6اشرف على عدد من رسا ل الماجستير.
ب -اللجان
-1عضوا لجال تح و تحليل العطاحات ي ر اسة جامعة ذا قار سابقا.
 -2ر يس لجنة ا تساب الخدمة ي ر اسة جامعة ذا قار سابقا.
 -3ر يس لجنة العالوات والتر يعات ي ر اسة جامعة ذا قار سابقا.
 -4عضو لجنة االستثمار الجامعي ي ر اسة جامعة ذا قار سابقا.
 -5عضو لجنة انضوباط الطلبو ة وي كليوات القوانول ظ واالداب ظ والهندسوة ظ والطوب ظ والتربيوة الرياضوية
سابقا.
 -6ر يس لجنة العالوات والتر يعات ي كلية القانول بجامعة ذا قار اليا.
 -7عضو ور يس ي لجال تحقيقية كثيرة ي ر اسة جامعة ذا قار وكلياتها.
 -8ر يس لجال تدقيقية ي ر اسة جامعة ذا قار سابقا.
 -4عضو ي اللجال االمتحانية ي كلية القانول .
خامسا  :التشكرات
اصل على أكثور مون خمسوين كتواب شوكر وتقودير مون ر اسوة جامعوة ذا قوار للجهوود المبذولوة وي سوم
اغلب الدعاوى القضا ية لصالح الجامعة  .وللخدمات المقدمة وي انجواز قضوايا التحقيوق والتودقيق وسوا ر
األعموال الخاصووة بمهوام اللجووال .وكووذلا الجهوود المبذولووة ووي كليوة القووانول اثنوواح التكليوف الوووظيفي بمهووام
ر يس قسم القانول العام ومعاول العميد للش ول العلمية والمشاركة ي اللجال العلمية والدراسات العليا.و
اصل على عدد من كتوب الشوكر والتقودير مون بعوا السوادة عموداح الكليوات للجهوود المقدموة وي اللجوال
الوظيفية.والمشاركة ي مناقشات رسا ل الماجستير واطاريح الدكتوراه ي جامعات عراقية مختلفة .

