
 

 
                      

 
 جامعة املثن                                                            كلية القانون          

 

 ذاتية السيرة ال

                         لعضو هيئة التدريس

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

 وسام كاظم زغير االسم

 مدرس  الحالية   رتبة العلميةال

  العلمي القسم   جامعة المثنى / كلية القانون العمل مكان  
 الجنائي  سمالق التخصص الدقيق  القانون العام التخصص العام 

 07812874033 الخلوي هاتف

 wissam_kadhum@mu.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالت
 

 تاريخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة الدرجـة 

 2006 القانون  العراق  جامعة البصرة، كلية القانون والسياسة  بكالوريوس 

 2014 القانون العام / القسم الجنائي العراق  الجامعة المستنصرية، كلية القانون ماجستير 

     دكتوراة 
 

 

 : الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة  تاريخ الحصول على الرتبة  الرتبة االكاديمية 

 جامعة المثنى  19/3/2014 مدرس مساعد 

 جامعة المثنى  31/8/2020 مدرس  

   أستاذ مساعد  
   أستاذ  
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 : الخبرات العملية
 الفترة الزمنية  جهة العمل الوظيفة 

 الى  من 

 2010 2008 رئاسة جامعة المثنى / قسم الشؤون القانونية معاون قانوني 

 2017 2015 كلية القانون الوحدة القانونيةمسؤول 

 2018 2017 كلية القانون مقرر القسم العلمي 

المشاركة في العديد من اللجان التحقيقية 
 واللجان الدائمة

   جامعة المثنى 

 2021 2019 كلية القانون مسؤول وحدة البعثات والعالقات الثقافية

 

 )المنشور/المقبول للنشر(: االنتاج العلمي 
 تاريخ النشر  المجلد  العدد  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث 

حماية امن الطفل النفسي في ظل 
 التشريع الجنائي

كلية   /بغداد جامعة 
التربية ابن رشد  
 للعلوم اإلنسانية

العدد الخاص   العراق
بالمؤتمر 

 العلمي السابع

 2019 األول

جريمة التزوير الكمركي )دراسة 
 مقارنة( 

كلية  / جامعة المثنى
التربية للعلوم  

 اإلنسانية 

 2020 الثالث عشر  الرابع  العراق

تجريم المتاجرة بالمشاهدات المخلة  
بالحياء او اآلداب العامة دراسة بين 

 القانون الدولي والقانون الداخلي 

الجامعة  
كلية   / المستنصرية
 القانون

 2021 ال يوجد  األربعون  العراق

      

      

      

      

      

      

 

 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها: 
 التاريخ  مكان انعقاد المؤتمر/الندوة/ورشة العمل  اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل عنوان البحث 

حماية امن الطفل النفسي  
 التشريع الجنائي في ظل 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم   العلمي السابع  الدولي  لمؤتمرا
 اإلنسانية

27/2/2019 

    

 

 الكتب المنشورة 

 عدد الصفحات  سنة النشر دار النشر  عنوان الكتاب 

      

    

 

 

 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:
 مكان التدريس  العام الجامعي  )المادة( اسم المقرر 

 القانون كلية 2014 تاريخ القانون
 كلية الطب 2015 حقوق اإلنسان 

 القانون كلية 2020-2016 قانون العقوبات الخاص

 القانون كلية 2021 أصول البحث القانوني
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 على رسائل الماجستير او الدكتوراه:  االشراف
 التاريخ  المرحلة  عنوان الرسالة 

   
   
   

 

 

 

 الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي: 
 التاريخ  نوع المشاركة  اسم المشاركة 

   
   
   

 
 

 


