بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيرة العممية
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 . 1االسم :د.ىاشم محمد أحمد محمد الجحيشي .
 . 2مواليد 1985/5/22
 .3الحالة اإلجتماعية :متزوج.
 . 4مكان اإلقامة :نينوى -حي المالية.
 .5المقب العممي :أُستاذ مساعد.
 .6الشيادات:
أِّ .كالوريوس قانون /كمية الحقوق -جامعة الموصل عام .2007
ب .ماجستير قانون عام /كمية الحقوق -جامعة الموصل عام .2010
ت .دكتوراه قانون عام /كمية الحقوق -جامعة الموصل عام .2014
التخصص الدقيق :قانون جناُي.
 . 6االماكن التي عممت فييا:
أ  .محاضر في المعيد التقني /قسم القانون عام .2012
ب  .محاضر في قسم القانون /كمية المعارف الجامعة .2016
ج  .تدريسي عمى مالك قسم القانون /كمية الحدِّاء الجامعة منذ عام  2011والى اآلن.
د .محاضر في كمية الحقوق /جامعة الموصل لمعام الدراسي - 2018 ،2018-2017
.2019
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 . 7األعمال اإلدارية التي ُكمفت ِّيا:
أ  .العمل في المجان اإلمتحانية لمقسم العممي في كمية الحدِّاء الجامعة منذ عام  2012والى
اآلن.
ب  .العمل في المجنة اإلمتحانية المركزية في كمية الحدِّاء الجامعة  2016وما ِّعدىا.
ج  .القيام ِّميام معاون عميد كمية الحدِّاء الجامعة لمعام الدراسي .2017 -2016
د  .رُيس قسم القانون /كمية الحدِّاء الجامعة لمعام الدراسي .2018-2017
ز .رُيس المجنة العممية لقسم القانون.
 .8النشاطات العممية:
أ .الِّحوث العممية:
ِّ -1حث في التخصص الدقيق ِّعنوان(( :السياسة الجناُية في جراُم األخالق)) ،مقِّول
لمنشر في مجمة كمية الحدِّاء الجامعة لمعام .2014
ِّ -2حث في التخصص الدقيق ِّعنون (( جراُم اإلعتداء عمى حق اإلنسان في سالمة جسمو
ِّين القانون الجناُي والشريعة اإلسالمية)) ،منشور في مجمة الحقوق /جامعة الِّحرين عام
.2016
ِّ -3حث في التخصص الدقيق ِّعنون(( :جريمة التسميب ِّين أحكام القانون الجزاُي
والتشريع الجناُي اإلسالمي)) ،منشور في مجمة جامعة كركوك لمعموم القانونية والسياسية عام
.2016
ِّ -4حث في التخصص الدقيق ِّعنوان(( :تعاطي الخمر ِّين قصور القانون الجناُي وحكمة
الشريعة اإلسالمية)) ،قِّل لمنشر في مجمة جامعة كركوك لمعموم القانونية والسياسية عام
.2017
ِّ -5حث في التخصص الدقيق ِّعنوان(( :الحِّس اإلحتياطي في أحكام القانون الجزاُي ودوره
في انتشار الجريمة االرىاِّية "دراسة ُمقارنة")) ،مقِّول لمنشر في مجمة كمية الكوت الجامعة
.2018

ِّ -6حث في التخصص الدقيق ِّعنوان(( :السياسة الجناُية في جريمة الِّغاء)) ،مقِّول النشر
في مجمة كمية الحقوق /جامعة الموصل لمعام .2018
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 ِّ -7حث في التخصص الدقيق ِّعنوان(( :الِّاعث والغاية من منظور القانون الجناُي)) ،قيد
النشر في مجمة الحقوق /جامعة تكريت .2020
ِّ .8حث في التخصص الدقيق ِّعنوان(( :القاعدة القانونية الجناُية والتعايش السممي))،
مقِّول لممشاركة في مؤتمر كمية الحقوق جامعة تكريت الدولي لمعام .2019
ِّ – 9حث في التخصص الدقيق ِّعنوان(( :دور العرف والقياس في التكييف القانوني لموقاُع
اإلجرامية)) ،منشور في مجمة كمية الحقوق /جامعة تكريت .2018
ِّ .10حث قيد الكتاِّة إن شاء اهلل تعالى ِّعنوان(( :المختار ودوره في تطِّيق القواعد الجناُية
االجراُية)) "دراسة تحميمية مقارنة".
ب .الكتب المنشورة:
 .1المركز القانوني لمعامل في التشريعات العمالية العرِّية دراسة مع احكام الشريعة
اإلسالمية ،الطِّعة األولى ،دار الكتب القانونية ،دار شتات ،مصر -االمارات.2017 ،
 .2السياسة الجناُية في جراُم األخالق "دراسة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،الطِّعة األولى،
دار الكتب القانونية ،دار شتات ،مصر -االمارات.2017 ،
ج .المشاركة في الندوات العممية التي اقيمت في كمية الحدِّاء الجامعة في األعوام الثال ثة
األخيرة ما قِّل أحداث الموصل عام  2014وما ِّعدىا وكذلك ورش العمل والندوات في كمية
الحدِّاء وكمية الحقوق.
ج .المشاركة في اقامة دورة تقوية مينية لعدد من المحامين العاممين في محافظة نينوى لمعام
الدراسي .2018-2017
ع .المشاركة في القاء المحاضرات في ثالث دورات ترقية موظفي ديوان الرقاِّة المالية لمعام
الدراسي .2018-2017
د .عضو المجنة عن كمية الحدِّاء الجامعة في المؤتمر العممي لكمية الحقوق جامعة الموصل
الموسوم ِّـ(األثار القانونية والمالية العتِّار مدينتي الموصل مدينة منكوِّة) لمعام الدراسي
.2018-2017
س .المشاركة ِِّّحث مشترك في المؤتمر أعاله.
ش .المشاركة في المناقشات والتقييم العممي لطمِّة الدراسات العميا (الدكتوراه) في كميات
الحقوق جامعتي تكريت وجامعة كركوك.
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د .المقررات الدراسية التي كمفت ِّإلقاُيا :غالِّية المقررات الدراسية في قسم القانون العام،
ال عمى(األوراق التجارية ،المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،عمم المواريث واألحوال
فض ً
الشخصية ،أُصول الفقو اإلسالمي) من مقررات فرع القانون الخاص.
ذ .شيادة طراُق التدريس من الكمية التقنية اإلدارية /جامعة الموصل.
حـ  .شيادة صالحية تدريس من رُاسة جامعة كركوك.
 . 8الِّريد اإللكترونيDr.hashimaljuhaishi@yahoo.com:
 . 9الموِّايل :كورك07511302324 /

أسيا07740870819 /
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