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معلومات شخصية
محل وتاريخ الوالدة  :العراق – موصل – 1952
الجنس  :ذكر
الحالة االجتماعية  :متزوج
الجنسية  :عراقية
جواز السفر  :اصدار العراق – A10499133
الشهادات

-1
-2
-3
-4

دكتوراه قانون كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد  1993عنوان األطروحة
(العفو العام – دراسة مقارنة).
ماجستير قانون كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد  1983عنوان األطروحة
(تمييز االحكام العسكرية – دراسة مقارنة).
بكالوريوس قانون كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد . 1975
شهادة إجتياز المرحلة الثانوية (األعدادية المركزية – محافظة نينوى) وبمعدل 72
عام . 1972
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االختصاص الدقيق
دكتوراه قانون عام – قانون جنائي
آخر منصب وظيفي
رئيس محكمة التمييز العسكرية بغداد – خدمة قضائية  30سنة
الخبرات
 من عام  1975الى عام 2003
خدمة قانونية قضائية في دوائر الدولة العراقية
 من عام  1998الى عام 2001
استاذ محاضر في كلية القانون جامعة الموصل -الدراسة المسائية.
أستاذا محاضر في كلية الحدباء الجامعة (قسم القانون) الموصل.
 من سنة  2001الى سنة 2003
أستاذ محاضر في كلية التراث الجامعة (قسم القانون) بغداد.
أستاذ محاضر في المعهد القضائي العراقي.
أستاذ محاضر في جامعة البكر للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني.
استاذ محاضر في معهد التطوير األمني – وزارة الداخلية بغداد.
عضو في الجمعية الوطنية لمكافحة الجريمة – وزارة الداخلية بغداد.
 من سنة  2004الى سنة 2006
أستاذ على المالك الدائم لكلية القانون جامعة الموصل.
 من سنة  2006ولحد اآلن
أستاذ على المالك الدائم لكلية الحدباء الجامعة قسم القانون.
أستاذ محاضر كلية النور الجامعة العراق الموصل.
الحرة للتعليم المفتوح للدراسات العليا (قسم القانون) العراق
أستاذ في الجامعة
ّ
نينوى.
أستاذ في جامعة الهاي الدولية للدراسات العليا (قسم القانون) العراق نينوى .

الكتب والبحوث والمقاالت
أ – الكتب القانونية المنشورة :
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أوالً  :آمرو الضبط  /الصالحيات واالختصاصات.
ثانيا ً  :التعليق على القوانين والتشريعات العسكرية العراقية.
يدرس في األكاديمية العسكرية العراقية.
ثالثا ً  :القوانين  /كتاب منهجي ّ
رابعا ً  :رسالة المحاماة بين الفن والمهنة .
خامسا ً  .:البصمة الجينية ودورها في االثبات الجنائي
سادسا ً  :القبض واألستيقاف في التشريع الجزائي العراقي.
سابعا ً  :الحماية القانونية للمال العام .
ثامنا ً  :المسؤولية الجنائية عن األستخدام المفرط لألسمدة والمبيدات الكيمياوية .
تاسعاً :جريمة األختالس كصوره من صور الفساد المالي واألداري.
عاشرآ  :المسؤولية الجنائية الناجمة عن اضرار التدخين.
حادي عشر  :جريمة التعذيب دراسة مقارنة
ثاني عشر  :االنتحار بين االباحة والتحريم
ثالث عشر  :تسريع اجراءات التقاضي صونا لكرامة االنسان
ب – بحوث وكتب غير منشوره
أوالً  :الصالحيات العقابية آلمرو الضبط العسكري.
ثانيا ً  :التنظيم القانوني للقضاء العسكري العراقي.
ثالثا ً  :الفساد االداري والمالي وأثرهُ في ازدياد معدالت الحوادث المرورية .
رابعآ  :المخدرات – سالح حرب خفية.
خامسآ  :المسؤولية القانونية والشرعية عن المسكرات .
سادسآ  :العدالة الجزائية البطيئة صوره من صور الظلم.
سابعآ  :المسؤولية القانونية للوسيط المالي في سوق العراق لألوراق المالية.
ثامنآ  :تنازع االختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي.
تاسعآ  :الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة المحاكمة .
عاشرآ  :الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق األبتدائي.
حادي عشر :محكمة آمر الضبط .
ثاني عشر  :تمييز االحكام العسكرية دراسة قانونية في ظل قانون اصول المحاكمات
الجزائية العسكرية رقم  22لسنة . 2016
ثالث عشر :الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  23لسنة 1971
المعدل.
رابع عشر  :المسؤولية الجزائية للوسيط في سوق االوراق المالية العراقي.
جـ  -المقاالت المنشورة
مجموعة مقاالت قانونية منشورة في الصحف المحلية .
األشراف الجامعي على طلبة الدراسات العليا
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أ .دكتوراه ( )2تقدير جيد جدا ً – جامعة الموصل كلية القانون.
ب .ماجستير ( )1تقدير جيد جدا ً – جامعة الموصل كلية القانون.
الحرة للتعليم المفتوح – العراق
ت .دكتوراه ( )17تقدير إمتياز وجيد جدا ً – الجامعة
ّ
موصل.
الحرة للتعليم المفتوح –
ث .ماجستير ( )27تقدير إمتياز وجيد جدا ً – الجامعة
ّ
العراق موصل.
ج .دكتوراه ( )15تقدير إمتياز وجيد جدا ً – جامعة الهاي الدولية لدراسات القضائية
والقانونية – العراق الموصل.
ح .ماجستير ( )27تقدير إمتياز وجيد جدا ً – جامعة ال هاي للدراسات القضائية
والقانونية – العراق موصل.
خ .ماجستير ( )3تقدير امتياز جامعة سانت كليمنت للتعليم المفتوح – العراق –
الموصل.
د .ماجستير ( )1تقدير جيد جدا جامعة البورك للتعليم المفتوح – العراق -
الموصل.
ذ .دكتورة ( )2جامعة البورك للتعليم المفتوح – العراق – الموصل.
مناقشة أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير
 .1عضو في لجان مناقشة منح شهادة الدكتوراه ( )28أطروحة
 .2عضو في لجان مناقشة منح شهادة الماجستير ( )49رسالة
الدورات والمؤتمرات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

األشتراك في دورة القانون الدولي اإلنساني منظمة الصليب األحمر
(بغداد  )1998والحصول على شهادة معترف بها
األشتراك في دورة حقوق األنسان بأشراف األمم المتحدة (بغداد )1999
األشتراك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والقانونية في داخل
العراق وخارجه
األشتراك في دورة طرائق التدريس (جامعة الموصل) 2005
األشتراك في دورة الحاسوب في مركز الحاسبات جامعة الموصل
()2006
األشتراك في الندوة العلمية لجامعة الموصل كلية العلوم األسالمية ببحث
تحت عنوان (المسكرات والمخدرات وأثرها السلبي على المجتمع)
2006
األشتراك في الندوة العلمية لكلية الحدباء الجامعة (المخدرات سالح
حرب خفية)  21نيسان 2008
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 .8األشتراك في الندوة العلمية لكلية الطب جامعة الموصل (اإلدمان على
المخدرات دراسة قانونية) 2009
 .9األشتراك في المؤتمر العلمي األول لهيئة النزاهة (الحماية القانونية للمال
العام من آثار الفساد) بغداد 2008
 .10األشتراك في المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق جامعة الموصل
(المسؤولية القانونية عن األستخدام المفرط لألسمدة والمبيدات
الكيمياوية)  25آذار 2009
 .11األشتراك في المؤتمر العلمي األول لكلية القانون جامعة تكريت
(الطبعة الجينية ودورها في األثبات الجنائي) تكريت 2009
 .12األشتراك في المؤتمر العلمي الدولي لكلية الحقوق جامعة أسطنبول–
تركيا ببحث ( أصالحات القانون الجنائي في العراق بعد عام )2003
أسطنبول 2010
 .13محاضرة بعنوان (إستراتيجية مكافحة الفساد األداري والمالي في
العراق) ألقيت في مجلس محافظة نينوى 2013
 .14محاضرة بعنوان (المسؤولية الجزائية والتأديبية للموظف) ألقيت على
موظفي وزارة الشباب 2014
 .15محاضرة بعنوان (القانون ودوره ُ في االرتقاء بالقيم األخالقية) ألقيت
على طالبات اعدادية الرسالة للبنات الموصل – العراق 2001
 .16محاضرة بعنوان (تسريع إجراءات التقاضي الجزائي ) ألقيت في
الندوة العلمية لقسم القانون كلية الحدباء الجامعة – . 2010
 .17المشاركة في المؤتمر الدولي الخاص لهيئة النزاهة بغداد بالبحث
الموسوم (المفتش العام بين االلغاء واالبقاء ) . 2019
 .18محاضرة بعنوان البصمة الجينية ودورها باإلثبات الجنائي  ،مركز
يوسف ذنون الموصل عام . 2020
 .19محاضرة على االنترنيت بعنوان (االدمان بين العقوبة والعالج ) كلية
الحدباء الجامعة . 2021
 .20االشتراك بالمؤتمر العلمي الدولي الرابع المدمج لكلية المصطفى
الجامعة بورقة العمل البحثية (التنمية المستدامة وحق االنسان في البيئة
النظيفة )حزيران . 2021
 .21محاضرة بعنوان المادة  57من قانون االحوال الشخصية النافذ
بتكليف من مكتب مجلس النواب  /الموصل في . 2021/8/2
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