
 

 السرية الذاتية
 

 لمعلامات  لشخصية : اوَال 
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حً المعلمٌن الثانٌة / السماوة / المثنى : محل اإلقامة

متزوج ولدّي اربعة اطفال : الحالة االجتماعٌة 

 

  لمؤهالت  لعلمية:  ااياَال 

-1998حصلت على شهادة البكلورٌوس فً القانون من بغداد للعام الدراسً  -

1999 .

االداري من لبنان سنة  –حصلت على شهادة الماجستٌر فً القانون العام  -

2015  
الجنائً من جامعة بابل سنة  -حصلت على شهادة الدكتوراه فً القانون العام  -

2020. 

 هام  ود رية ا لعلمية لم: ل اَال  ا

 2003لغاٌة عام  2000عملت محامً فً محكمة استئناف المثنى من عام  -

عملت لمدة سبع سنوات بصفة محقق قضائً فً محكمة استئناف المثنى من  -

 2010لغاٌة  2003
تسلمت مهام معاون مدٌر قسم الشؤون القانونٌة فً رئاسة الجامعة من سنة  -

 .2012لسنة  2010
 .2011سؤول الوحدة القانونٌة فً كلٌة الهندسة سنة م -
 .5/2019/ 30تسلمت مهام مقرر قسم القانون من  -
 2020تسلمت منصب معاون عمٌد كلٌة القانون للشؤؤن االدارٌة عام  -
قمت بتدرٌس مادة حقوق االنسان ومادة قانون العقوبات ومادة المالٌة العامة  -

 .ة القانون وكلٌات اخرىومادة المدخل لدراسة القانون فً كلً
 .عضو فً اللجان االمتحانٌة ولمدة خمس سنوات  -



. عضو فً العدٌد من اللجان التحقٌقٌة  -

  لمؤلفات: ر اعاًا 

دراسة ( سحب ٌد الموظف العام عن العمل) كف ٌد الموظف العام عن العمل  -

 .مقارنة رسالة ماجستٌر

. دتوراهاطروحة ( دراسة مقارنة)تخصص القاضً الجزائً  -

بحث منشور فً مجلة الحقوق جامعة . االساس الفلسفً لتفرٌد العقوبة قضائٌاًا  -

. كربالء

. مقبول للنشر فً مجلة الحقوق جامعة كربالء. جرٌمة نقل الحدود -

مقبول للنشر فً مجلة االمام (. دراسة عملٌة) العملٌة االنتخابٌة فً العراق  -

( ع)الصادق 

بحث منشور ( دراسة مقارنة) ي وعالقته بالتخصص أختٌار القاضً الجزائ -

. فً مجلة أوروك

مقبول للنشر فً مجلة . اثر تخصص القاضً الجزائً على القناعة القضائٌة -

. الحقوق جامعة كربالء

  لدار ت ا لادا ت

محاضر فً دورة تطوٌر المهارات االداراٌة والقانونٌة اقٌمت فً كلٌة  -

. 2018القانون فً سنة 

ر فً دورة تطوٌر المهارات االداراٌة والقانونٌة اقٌمت فً كلٌة محاض -

 .2019القانون فً سنة 
محاضر فً دورة كٌفٌة اقامة الدعوى االدارٌة والجزائٌة اقٌمت فً كلٌة  -

 .2019القانون فً سنة 
محاضر فً دورة كٌفٌة اقامة الدعوى االداراٌة والجزائٌة اقٌمت فً كلٌة  -

 .لمرة الثانٌةل 2019القانون فً سنة 
محاضر فً دورة شرح قانون انضباط موظفً الدولة والقطاع العام اقٌمت  -

 .2019لموظفً كلٌة القانون فً سنة 

 Freeمحاضر فً ندوة علمٌة بعنوان التفرٌد القضائً للعقوبة على برنامج  -

Conference Call   2020سنة. 

ٌته على محاضر فً ندوة علمٌة بعنوان تخصص القاضً الجزائً وأهم -

 .2020سنة   Free Conference Callبرنامج 

 د عمر ارحٌم جدوع.م 


