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 الشهادات
 

 .9102، جمهورية مصر العربية ،عين شمس دكتوراه قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة -1

 .9102المملكة االردنية الهاشمية،  ،ية القانون، جامعة عمان العربيةكل ماجستير قانون عام، -9

 الخبرات االكاديمية
 

تدريس طلبة البكلوريووس لمقوررات القوانون التجواري والشوركات التجاريوة وعلوم المناوو والقوانون  -0

 .9102الدستوري لسنة 

البكلوريوووس لمقووررات التحقيووو الجنووائي والاووب العوودلي وقووانون العقوبووات الخووا  توودريس طلبووة  -9

 .9102، 9102 واصول المحاكمات الجزائية للسنوات

المنظموات الدوليوة والقوانون الودولي االنسواني والقوانون االداري تدريس طلبة البكلوريوس لمقررات  -3

 .9102لسنة 

سوة القوانون ومودخل الشوريعة االسوومية والقوانون تدريس طلبوة البكلوريووس لمقوررات المودخل لدرا -4

 .9191االداري واالنظمة السياسية لسنة 

 الخبرات العملية
 

 .9191و 9102و 9102و  9102و  9102عضو لجنة انضباط الالبة  -0

 .9102و  9102عضو لجنة امتحانية فرعية )قسم القانون( لسنة  -9

 .9102لسنة عضو لجنة المتابعة والمراقبات المركزية  -3

 .9191و 9102و 9102و 9102عضو لجنة االستشارات القانونية لسنة  -4

 .عضو بما يفوق الخمسون لجنة من اللجان التحقيقية والخدمية  -2

 ما يقارب العشرون ندوة وورشة عمل في المجال االكاديمي. مشارك في -2

 .9191و 9102و  9102و 9102مشرف على العديد من بحوث التخرج لالبة البكلوريوس  -2

 .9191عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة، قسم القانون،  -2
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  المنشورات )كتب/بحوث( عناوين

 .9102جريمة التسبب بالوفاة عن غير قصد، كتاب مؤلف منشور، دار جليس الزمان، سنة الابع  -0

في مجلة الجامعة العراقية في العدد  المسؤولية الجنائية المتعلقة بالجينوم البشري، بحث منشور -9

 .9102، سنة النشر 40/0

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 كتاب شكر وتقدير من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، العراق. -0

 .، بغداد، العراق( كتب شكر وتقدير من كلية مدينة العلم الجامعة2) خمسة -9

 المملكة االردنية الهاشمية.عمان، كتاب شكر وتقدير من الجامعة االردنية،  -3

 العراق.بغداد، كتاب شكر وتقدير من جامعة بغداد،  -4

 .العراقبغداد، شهادة تقديرية في المؤتمر العلمي الخامس، كلية مدينة العلم الجامعة،  -2

 اللغات

 اللغة العربية -0

 اللغة االنكليزية -9


