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 Personal Information البيانات الشخصية

 Hamod Hayder Mubrak Name حمود حيدر مبارك ثالثياالسم ال

 Iraqi Nationality عراقي الجنسية

 Birth date 1987/8/5 5/8/7881 تاريخ الميالد

 Samawah / Muthanna Birth place السماوة/المثنى مكان الميالد

 Married متزوج الحالة االجتماعية
 

Marital Status 

-College of Law, University of Al كلية القانون/جامعة المثنى مكان العمل

Muthanna 
Workplace  

المؤهالت 
 العلمية

التخصص  لتخصصا
 الدقيق

   السنة   الجامعة المانحة

   1078 /بيروتاإلسالمية جامعةال  جنائيالقانون ال قانون دكتوراه

Ph.D. law 
Criminal 

Law 
Islamic 

University/ 

Beirut 

2018   

91/99/8192 بتاريخ مدرس اللقب العلمي     

 Experience  And scientific activities والنشاطات العلمية الخبرات العملية

 1070-1008بكالوريوس قانون من جامعة الكوفة عام    

/ جامعة بيروت في القانون العام/ القانون الجنائيماجستير             
  1072  العربية/

/ الجامعة / القانون الجنائيدكتوراه في القانون العام
 1078 /بيروت/اإلسالمية

  سدورة في استخدام الحاسوب والعمل على برنامج األوفي
ية / كل االمام جعفر الصادق)ع( فرع المثنىمحاضر في جامعة 

 القانون 
 العليا / سابقاً  محاضر في معهد الفارابي للدراسات 

  1077ممارسة العمل القانوني منذ عام 
 مشاركات عديدة في منظمات المجتمع المدني 

 الصادق  ةاالشراف على عديد من بحوث كلية القانون جامع
 مشاور قانوني لدى اتحاد رجال االعمال فرع المثنى

 النشاطات العلمية: المؤلفات 
 ودوره في االثبات الجنائي  قراراإل

 نقل االمراض المعدية جريمة 
في الجامعة  قاء العديد من الورش والندوات القانونية ال

 وخارجها 
 البحوث العلمية المنجزة: 

 المسؤولية الجزائية للدَكة العشائرية  -7

Bachelor of Law from the University of Kufa in 2009-2010 

Master of Public Law/ Criminal Law 2014 

PhD in public law/ Criminal Law 2018.  

 A course in the use of computers and work on the program 

Ofs 

Lecturer at Al-Farabi Institute for Studies 

The practice of legal work since 2011 

Many posts in civil society organizations 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

scientific activities/  

Recognition and its role in criminal proof 

Transmission of infectious diseases considered a crime 

in law 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبيعة القانونية لعقوبة جرائم التوائم المتالصقة  -1
 جريمة سرقة رصيد الهاتف النقال  -3
 الحماية الجنائية لحق التظاهر  -2
 المسؤولية الجزائية عن أعمال السحر والشعوذة  -5
  العشائرية السلبية في منظور النصوص القانونية  األعراف -٦
 المسؤولية الجزائية عن جريمة المقابر الجماعية  -1
 المواجهة الجنائية للتلوث الضوضائي  -8
 
 

 : المواد العلمية التي تم تدريسها
 شرح قانون العقوبات العراقي/ القسم العام -1
 شرح قانون العقوبات العراقي/ القسم الخاص  -2
 قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي  شرح-3
                                                                     أصول التحقيق الجنائي -4
 شرح قانون الطب العدلي  -5
 القانون الدولي العام  -6
 قانون العمل والضمان االجتماعي  -7
 شرح قانون حقوق االنسان والمرأة والطفل  -8
 القانون التجاري العراقي  -9

 المدخل لدراسة القانون -01
  

Scientific materials that have been taught:-  

1-  Explain the Iraqi Penal Code, the General Section 

2-  Explain the Iraqi Penal Code, Special Section 

3-  Explain the Iraqi Criminal Procedure Code 

4-  The assets of criminal investigation 

5-  Explain the law of forensic medicine 

6-  Public international law   

7-  Labor Law and Social Security 

8-  The Law of the human rights of women and children 

9-  The Iraqi Commercial Law 

10-  The entrance to the study of law 

 Contact Information للتواصـلات ـمعلوم

 hamod. Mubarak@mu.edu.iq E-mail البريد االلكتروني

             01802138302  هاتفي الخاص

009647804739307                                                                           
                                                                                      

Special Tel. 

  /  Samawah / Al-Resala neighborhood الرسالة   المثنى/السماوة/حي العراق/ العنوان
Muthanna                                             
          

Address 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


