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 التصنيف  معلومات  / م                                       

  وثائق مع  التصنيف ادناه  لكم نرفق ،2021/ 10/ 17 بتاريخ ( خ/ق)  المرقم  لكتابكم اجابة      

 ....  التقدير  مع..المعلومات 

 اوالً: البحوث 

سنة   المجلة اسم  اسم البحث  اسم الباحث  ت 
 النشر

نوع   نوع المجلة 
 البحث 

البحث  
تطبيقي  

ام  
 نظري 

م.م.سعاد راضي     -1
 حسين

على المراسالت  جريمة االعتداء
السرية في قانون العقوبات 

 العراقي 

مجلة القانون للدراسات  
 والبحوث القانونية  

مجلة علمية   2017
 محكمة فصلية

 نظري محلي 

  راضي سعاد.م.م   -2
 حسين

حماية الشهود في القانون 
 العراقي 

مقبول   مجلة جامعة ذي قار  
للنشر  
2018 

  علمية   مجلة
  فصلية
 محكمة 

 نظري  محلي

  راضي سعاد.م.م 
 حسين

سياسة المشرع الجنائي العراقي  
 في مواجهة االرهاب الفكري 

مقبول   مجلة آداب ذي قار  
للنشر  
2019 

  علمية   مجلة
  فصلية
 محكمة 

 نظري  محلي

  راضي سعاد.م.م 
 حسين

  علمية   مجلة   
  فصلية
 محكمة 

 نظري  محلي

  راضي سعاد.م.م 
 حسين

ق على حكم المحكمة يتعل
(لسنة  37االتحادية العليا رقم )

2019 

مقبول   ذي قار   آداب مجلة 
للنشر  
2019 

مجلة علمية  
فصلية  
 محكمة 

 نظري  محلي

 ثانياً : النتاجات العلمية :ال توجد 

 السنة  الجهة المستفيدة   اسم النتاج  اسم صاحب النتاج  ت 

     

     

 ثالثا: الجوائز // ال توجد 

 السنة  الجهة المقدمة للجائزة   نوع الجائزة   اسم صاحب الجائزة   ت 

     

 رابعا : خدمة المجتمع  

 السنة  الجهة المستفيدة   نوع الخدمة   اسم صاحب المبادرة   ت 

والتبرع لدار  زيارة   م.سعاد راضي حسين  -1
 المسنين 

دار المسنين في  
 ذي قار 

باالمر ذي  
في   1391العدد 
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24/6/2019 

زيارة والتبرع لدار   م. سعاد راضي حسين   -2
 الزهور لاليتام  

 2019 دار الزهور 

 باللغة العربية    سادسا : السيرة الذاتية 

 االسم : سعاد راضي حسين 

 1980التولد : ذي قار /

 شارع بغداد  –ناصرية  –ار العنوان الدائم : ذي ق

 2002-2001جامعة البصرة   –التحصيل العلمي : بكالوريوس قانون 

في  2867الجامعة المستنصرية  بموجب االمر االداري المرقم  –ماجستير قانون عام  

29/7/2015 

 20/9/2015بتاريخ  12022مدرس مساعد بموجب االمر الجامعي المرقم    -1اللقب العلمي :

 1/6/2020في  3042المرقم  مدرس بموجب االمر الجامعي -2

 النشاطات العلمية : 

وحدة التعليم   20/9/2019في  27محاضر بدورة المحاسبة االدارية في كلية القانون  -1

 المستمر  

 وحدة التعليم المستمر  2019محاضر في ورشة التحقيق االداري مع الموظفين في  -2

 االشراف العلمي : 

و  2019/2020و 2018/2019و   2017/2018االشراف على بحوث التخرج لسنة  -1

2020/2021 

 ربوي على بعض الطلبة االشراف الت -2

 اللجان العلمية : 

 لجنة مناقشة بحوث التخرج  -1

 2018عضو في للجنة االمتحانية الفرعية لسنة  -2

 عضوية لجان استالل يدوي لعدد من رسائل ماجستير  -3

 لجان سالمة فكرية لعدد من رسائل ماحستير  عضوية  -4

 

 السيرة الذاتية باللغة االنكليزية  

Name: Suad Radhi Hussein Al-Thold: Dhi Qar /1980 Permanent 

Address: Dhi Qar- Nasserism - Baghdad Street Educational 

Attainment: Bachelor of Law - Basra University 2001-2002 Master 
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of Public Law - Mustansiriyah University under administrative 

order numbered 2867 on 29/29 7/2015 Scientific Title:1 - 

Assistant Teacher under University Order Numbered 12022 dated 

20 September 2015 2 - Teacher under University Order Numbered 

3042 on 1/6/2020 

 Scientific Activities: 

  1- Lecturer in the management accounting course at the Faculty 

of Law 27 on 20 September 2019 Continuing Education Unit 2 - 

Lecturer in the management investigation workshop with 

employees in 2019 Continuing Education Unit Scientific 

 Supervision: 

 1 - Supervision of graduation research for 2017/18 and 2018/2 

019, 2019/2020 and 2020/2021 

 2 - Educational supervision of some students scientific 

committees: 

 1 - Graduation Research Discussion Committee 

 2 - Member of the Sub-Exam Committee for 2018 

 3 - Membership of manual breeding committees for a number of 

master's letters 

 4 - membership of safety committees intellectual for a number of 

master letters 
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 ً    مفرداتها بيان  مع  بها  المكلف  المادة: سابعا

    الثالثة للمرحلة        الخاص  العقوبات  قانون  مادة

 االول  الكـــــــورس                                  

    الخاص  العقوبات  قانون في  اساسيات  االول  الثاني  تشرين

 الموضوعية  المتطلبات /  النقدية واالوراق  العملة تزييف  جريمة  الثاني  

   المعنوية طلبات المت الثالث  

 الجريمة  عقوبة  الرابع 

   المحررات  تزوير  جريمة  ل االو االول كانون 

   المزورة المحررات  استعمال جريمة  الثاني  

   والمعنوية  الموضوعية الجريمة  متطلبات  الثالث  

 الجريمة  عقوبة  الرابع 

   الرشوة جريمة  االول  الثاني  كانون 

   الجريمة عقوبة  الثاني  

 العامة  بالمصلحة االضرار  جريمة  الثالث  

 العامة  واالداب   باالخالق  المخلة  الجرائم الرابع 

 الثاني  الكــــــــورس                                  

 االشخاص  على   الواقعة الجرائم االسبوع  الشهر

   االنسان بحياة  الماسة  الجرائم   االول  شباط 

   االنتحار على  والمساعدة  التحريض  جريمة  الثاني  

   موت  الى المفضي االعتداء جريمة  الثالث  

   الجسم بسالمة   الماسة الجرائم الرابع 

   االنسان بحرية  الماسة الجرائم االول  اذار 

   الحجز  او القبض  جريمة  الثاني  

   الخطف جريمة  الثالث  

   االموال على   الواقعة الجرائم الرابع 

   السرقة جريمة  االول  نيسان 

   والمعنوية  الموضوعية المتطلبات  الثاني  

   الجريمة عقوبة  الثالث  

 الجريمة  في  والخاص   العام القصد   الرابع 

   بها   الملحقة والجرائم  االحتيال جريمة  االول  مايس 

   االحتيال جريمة  الثاني  

   والمعنوية  الموضوعية المتطلبات  الثالث  

      الجريمة  عقوبة   الرابع 

 الملحقة  الجرائم االول  حزيران 

   عقار   او  منقول  مال  في  التصرف جريمة  الثاني  
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   القاصر استغالل جريمة  الثالث  

   بالصك  االخالل  جريمة  الرابع 


