
 

 السرية الذاتية 
 

 اوالَ:المعلومات الشخصية

 االسم : عمر أرحيم جدوع عياش العبساوي 

 1974/  9/  26التولد: 

 محل اإلقامة: المثنى / السماوة / حي المعلمين الثانية 

 الحالة االجتماعية : متزوج ولدّي اربعة اطفال 

 سنة    25الخدمة الوظيفية : 

 ثانياَ: المؤهالت العلمية

-1998حصلت على شهادة البكلوريوس في القانون من بغداد للعام الدراسي  -

1999 . 

االداري من لبنان سنة  –حصلت على شهادة الماجستير في القانون العام   -

2015   

الجنائي من جامعة بابل سنة  -حصلت على شهادة الدكتوراه في القانون العام  -

2020 . 
 

 هام االدارية والعلميةثالثاَ: الم

 . 2003لغاية عام  2000محامي في محكمة استئناف المثنى من عام  عملت -

عملت لمدة سبع سنوات بصفة محقق قضائي في محكمة استئناف المثنى من   -

 . 2010لغاية  2003

تسلمت مهام معاون مدير قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة من سنة   -

 . 2012لسنة   2010

 . 2011الوحدة القانونية في كلية الهندسة سنة   مسؤول -

 . 2019/ 5/ 30تسلمت مهام مقرر قسم القانون من   -

 2020تسلمت منصب معاون عميد كلية القانون للشؤؤن االدارية عام  -



قمت بتدريس مادة حقوق االنسان ومادة قانون العقوبات ومادة المالية العامة   -

 قانون وكليات اخرى. ومادة المدخل لدراسة القانون في كلية ال
 عضو في اللجان االمتحانية ولمدة سبع سنوات .  -
 عضو في العديد من اللجان التحقيقية .  -

مفصول سياسي بقرار صادر من االمانة العامة لمجلس الوزراء في عام  -

2020 . 

 

 

 

 رابعاً: المؤلفات

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

 مقارنة رسالة ماجستير. 

 تخصص القاضي الجزائي )دراسة مقارنة( أطروحة دكتوراه.  -

االساس الفلسفي لتفريد العقوبة قضائياً. بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة   -

 كربالء. 

 جريمة نقل الحدود. مقبول للنشر في مجلة الحقوق جامعة كربالء.  -

راسة عملية(. مقبول للنشر في مجلة االمام  العملية االنتخابية في العراق ) د  -

 الصادق )ع( 

أختيار القاضي الجزائي وعالقته بالتخصص ) دراسة مقارنة( بحث منشور   -

 في مجلة أوروك. 

اثر تخصص القاضي الجزائي على القناعة القضائية. مقبول للنشر في مجلة   -

 الحقوق جامعة كربالء. 

ونية بحث منشور في مجلة جامعة تكريت  االفراج الشرطي وطبيعة قراره القان  -

 كلية الحقوق.  /

قصد التداخل )التضامن( وطرق أثباته بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة   -

 كربالء 

 

 

 الدورات والندوات 



محاضر في دورة تطوير المهارات االداراية والقانونية اقيمت في كلية   -

 . 2018القانون في سنة 

االداراية والقانونية اقيمت في كلية   محاضر في دورة تطوير المهارات -

 . 2019القانون في سنة 

محاضر في دورة كيفية اقامة الدعوى االدارية والجزائية اقيمت في كلية   -

 . 2019القانون في سنة 

محاضر في دورة كيفية اقامة الدعوى االداراية والجزائية اقيمت في كلية  -

 للمرة الثانية.  2019القانون في سنة 

ورة شرح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام اقيمت محاضر في د  -

 . 2019لموظفي كلية القانون في سنة 

 Freeمحاضر في ندوة علمية بعنوان التفريد القضائي للعقوبة على برنامج   -

Conference Call   2020سنة . 

محاضر في ندوة علمية بعنوان تخصص القاضي الجزائي وأهميته على   -

 . 2020سنة   Free Conference Callبرنامج 

 

 الدكتورعمر ارحيم جدوع  

 


