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 التعليم:  

 كلية القانون جامعة البصرة.  البكلوريوس: 

 كلية القانون جامعة بابل )القسم العام(. الماجستير: 

رسالة الماجستير: قرينة البراءة في المحكمة الجنائية الدولية )دراسة مقارنة بين القانون  

 والقانون الدولي الجنائي(.  الجنائي  

 تركيا.  \كلية القانون جامعة سلجوق الدكتوراه:

أطروحة الدكتوراه: حماية المرأة من العنف في قانون العقوبات التركي وقانون حماية العائلة  

 . 6284والمرأة من العنف رقم 

 أستاذ مساعد دكتور.  اللقب العلمي:

 مر الجامعي( )ال  ٢٠١٢\١٢\١٦تاريخ الحصول على اللقب: 

 ٢٠٠٦: أستاذ مساعد كلية القانون جامعة ذي قار. التعيين  عام  المسلك الوظيفي

 القانون الجنائي.  االختصاص الدقيق:

بتدريسها:  كلف  التي  الدراسية  النسان  المواد  المنظمات  \حقوق  الولى،  المرحلة 

والعقاب\الدولية الجرام  علم  الرابعة،  القسم \المرحلة  العقوبات  قانون  الولى،  المرحلة 

 المرحلة الرابعة.  \المرحلة الثالثة، أصول التحقيق الجرامي\الخاص

 اللغة العربية، اللغة التركية، اللغة النكليزية.  اللغات:
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 استقالل السلطة القضائية في ظل التحولت الدستورية والتشريعية.  .１

 . حماية حق المتهم في سالمة جسمه .２

 .حماية حق الجنين في الحياة .３

في قانون الجراءات فحص واخذ عينات من جسد المرأة القواعد المتعلقة ب  .４

 الجنائية التركي. 

 العقوبات العراقي والتركي. جريمة اسقاط الجنين دراسة مقارنة بين قانون  .５

 الجراءات الخاصة بحماية المرأة بقانون الجرءات الجزائية التركي.  .６

المسؤولية الجزائية عن جريمة تقديم شهادة طبية غير صحيحة )دراسة    .７

 مقارنة(. 

 البنيان القانوني لجريمة اهمال الولي لرعاية الطفل.  .８

 دراسة مقارنة(. تأثير جريمة اهمال الولي لرعاية الطفل )  .９

 جريمة تزوير الشهادات الطبية ) دراسة مقارنة(.  .１０

 الجرائم الواقعة على شرف واعتبار رئيس الجمهورية ) دراسة مقارنة(.  .１１

 

 

 

 المؤتمرات: 

كوفة(،    -كربالء -قادسية - تكريت - المؤتمر القانوني الوطني الول لكليات القانون )بابل

 . 2012نيسان \28جامعة كربالء 

 

 المشارك بها:  الندوات

 كلية القانون جامعة ذي قار.   \الضمانات الخاصة لالنتخابات العامة  .1

 كلية القانون جامعة ذي قار.  \ي ودوره في العقدالمقاول الثانو .2

 كلية القانون جامعة ذي قار.  \اثر جائحة كورونا على المن العام .3

 كلية القانون جامعة ذي قار. \تكنولوجيا التعاظم اإلنساني .4



 كلية القانون جامعة ذي قار.  \الضمانات الخاصة لالنتخابات العامة .5

 كلية القانون جامعة ذي قار.  \بين القانونين الداخلي والخارجين مفهوم الموط .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


