
 

 :معلومات شخصية 

 االسم: عقيل عزيز عودة سهر 

الناصرية 1972المواليد :  

 السكن: ذي قار / الناصرية / الحي العسكري 

 07827433673: الموبايل

 draqeel 72@yahoo.com: البريد االلكتروني

 أوال: الشهادات

  

1. 2008شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي /كلية القانون جامعة بغداد   . 

2. 1999شهادة الماجستير في القانون الجنائي /كلية القانون جامعة بغداد   . 

1995شهادة البكالوريوس في القانون /كلية القانون جامعة بغداد  .3  . 

 ثانياً:الخبرات

1. 15/2/3200وحتى  1995مارس المحاماة منذ   . 

2. 2002- 1999عضو الهيأة التدريسية في كلية شط العرب الجامعة من   . 

3. وحتى أالن 19/3/2003تدريسي في كلية القانون جامعة ذي قار منذ  . 

 .تدريس مواد القانون الجنائي والعام في كلية شط العرب الجامعة /قسم القانون /جامعة ذي قار .4

5. 2013ولغاية 2012-2010قانون /جامعة ذي قار من  مقرر لقسم القانون العام في كلية ال . 

6. 2014ولغاية  2013مقرر قسم الدراسات العليا في كلية القانون جامعة ذي قار من   . 

2016ولغاية  2014رئيس قسم القانون العام في جامعة ذي قار/ كلية القانون من   -7  

وحتى االن 2017ون منذ معاون العميد للشؤون العلمية في جامعة ذي قار/ كلية القان -8  . 

 ثالثاَ:المهارات والنشطات  

 .مشارك في العديد من الندوات في مواضيع الديمقراطية والفيدرالية وحقوق اإلنسان والتعريف باالنتخاب.1

 نشر عديد من البحوث في مجالت محكمة وغير محكمة ومقاالت في مواضيع عدة.2

 رابعاً:المؤلفات واألبحاث 



 .صدر كتاب بعنوان)نظرية العلم بالتجريم( ، منشورات الحلبي الحقوقية-1

2- منشور بعنوان )مكافحة اإلرهاب في التشريع الجزائي العراقي ( ، مجلة القانون للدراسات القانونية   بحث

مجلة جامعة ذي قار – . 

جامعة االنبار -بحث بعنوان دورة اإلرادة في الظروف الشخصية للجريمة، مجلة العلوم القانونية السياسية -3  . 

النهرين –كلية الحقوق   –بحث بعنوان )جريمة الرشوة االنتخابية في القانون العراقي( ، مجلة الحقوق  -4  . 

ة ذي قاربحث بعنوان تكييف استعمال السم في جريمة القتل_ مجلة جامع -5 . 

 . بحث بعنوان الرعاية الالحقة لالحداث الجانحين -6

مجلة القانون للدراسات القانونية_  -بحث بعنوان المسؤولية الجنائية عن االعالنات التجارية الخادعة -7

 مجلة جامعة 

 .ذي قار

مجلة آداب ذي قار -العدالة الرضائية وموقف التشريع العراقي منها بحث بعنوان  -8 . 

بحث بعنوان اباحة استخدام افراد السلطة العامة للقوة في اثناء التظاهرات_ مجلة القانون للدراسات  -9

 .والبحوث القانونية

10- مجلة جامعة ذي قار -دراسة مقارنة  -بحث بعنوان جريمة التعامل بالمواد الخطرة . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


