
 السيرة الشخصية
 

 الجوراني  عباس : ناصر كريمش خضر واللقب االسم*

 

  ذي قار / قضاء الناصريةالعنوان : *

  حي الشموخ 

 

 1975  -محل وتاريخ الوالدة : الناصرية *

 

 محل العمل الحالي : تدريسي في كلية القانون بجامعة ذي قار.*

 

  : التحصيل الدراسي *

 .1999جامعة البصرة  –كلية القانون في القانون من  سويبكالور -1

جامعة بابلل . والتخصلا اللدقيي فلي  –ماجستير في القانون العام من كلية القانون  -2

 . 2003سنة القانون الجنائي 

جامعلة بابلل . والتخصلا اللدقيي فلي  –دكتوراه في القانون العام من كليلة القلانون  -3

التوبلة فلي القلانون الجنلائي    القانون الجنائي عن أطروحته الموسومة بـلـ   نرريلة

وكانت أول أطروحلة دكتلوراه تنلاقش فلي تلاريخ   24/10/2007التي نوقشت في .

الدراسللاا العليللا فللي كليللة القللانون  بجامعللة بابللل د وحصلللت عللل  تقللدير جي للد جللد ا 

 عــال . وكان الباحث األول في ترتيبه عل  دفعته . 

 األلقاب العلمية

 2007 -2003مدرس مساعد من سنة  -1

  2009 -2007مدرس القانون الجنائي من  -2

 2015 -2009أستاذ مساعد من  -3

 2015نال درجة االستاذية في تخصا القانون الجنائي سنة  -4

 : المؤلفاا*

 القناعة القضائية في اإلثباا الجنائي . -1

 دور اإلدعاء العام في القضاء الدولي الجنائي . -2

 في التشريع العراقي .لعقوبة اإلعدام الضماناا الموضوعية  -3

 في إثباا جريمة اإلخبار الكاذب. أثر براءة المتهم -4

 واجباا االدعاء العام في حماية المشروعية.  -5

 الحماية الجزائية للحيوان في التشريع العراقي .  -6

 التهذيب الديني للسجناء .  -7

 بطالن القراراا االنضباطية .  -8

 لمحرزة في قانون العقوباا العراقي .الحماية الجزائية للطاقة ا -9

 الحاجة ال  تشريع لرد االعتبار في العراق -10



 الفساد اإلداري والياا معالجته -11

 الجريمة البيئية والجزاءاا المقررة لها -12

 مشروعية االستنساخ البشري في القانون الجنائي -13

 التحقيي التاديبي مع الموظفين وضماناته -14

 2017لسنة  47القانوني لالدعاء العام في ظل القانون رقم النرام  -15

 مبادئ القضاء اإلداري في العراق -16

 مسؤولية عضو االدعاء العام  -17

 الجرائم الزراعية  -18

 دور القضاء في تنفيذ الجزاءاا الجنائية  -19

 التحري عن جرائم الفساد في القانونين الفرنسي والعراقي  -20

 

 ارية المناصب اإلد

 -2007مللدير قسللم الشللؤون القانونيللة واإلداريللة فللي رئاسللة جامعللة ذي قللار مللن  -1

2011 

 2013 -2012رئيس قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة ذي قار  -2

 2016 -2013معاون العميد للشؤون العلمية في كلية القانون بجامعة ذي قار  -3

 2018 -2016بجامعة ذي قار معاون العميد للشؤون اإلدارية في كلية القانون  -4

 2020، و  2018عميد كلية القانون بجامعة سومر لسنتي  -5

 الموضوعاا والتخصصاا العلمية التي قام بتدريسها

 نررياا علم االجرام وعلم العقاب المقارنة بالشريعة اإلسالمية للمرحلة األول  -1

 المبادئ العامة في قانون العقوباا للمرحلة الثانية -2

 سم الخاص من قانون العقوباا للمرحلة الثالثةدراسة في الق -3

 أصول المحاكماا الجزائية للمرحلتين الثالثة والرابعة -4

القانون الجنائي مع التعمي في النررياا الفقهية لطلبة الماجسلتير وطلبلة اللدكتوراه  -5

 ولحد الوقت الحاضر  2013منذ سنة 

 الخبراا الوظيفية 

 2003 -1999ة عضو نقابة المحامين العراقيين من سن -1

 عضو مجلس ضمان الجودة في رئاسة جامعة ذي قار سابقا -2

المشلاور القلانوني للمكتلب االستشلاري الهندسلي فلي كليلة الهندسلة بجامعلة ذي قللار  -3

 سابقا 

 مدير وحدة التعليم المستمر سابقا  -4

 عضوية لجان فتح وتحليل العطاءاا في رئاسة جامعة ذي قار سابقا -5

 ية كثيرةعضو ورئيس فس لجان تحقيق -6

 كتب الشكر والتقدير

 ثمان كتب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي 8  -1

 سبعون كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة  70 -2

 كتاب شكر وتقدير من مكتب معالي رئيس الوزراء -3

 عدد كثير من كتب الشكر والتقدير من عمداء الكلياا  -4



 االشراف ومناقشة طلبة الدراساا العليا

علل  علدد ملن طلبلة الماجسلتير واللدكتوراه فلي قسلم القلانون العلام فلي كليلة اشرف  -1

 القانون بجامعة ذي قار 

 اشرف عل  عدد من طلبة الماجستير في كلية التربية اإلنسانية بجامعة ذي قار  -2

 اشرف عل  عدد من طلبة الماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان  -3
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