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 كليظ الحػوق / جامطظ الموصل
 

 الصفو عبد اهللاالسم الكامل: نوفل عمي 
  0861الموصل مدينة من مواليد مكان وتاريخ الوالدة: 

 .ولدي طفمة واحدة متزوج :الحالة االجتماعية
 .يفي: جامعة الموصل/ كمية الحقوق/ الفرع العامالعنوان الوظ

 االختصاص العام: قانون
 االختصاص الدقيق: قانون جنائي

 nawfal_alsafo@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 118536600784751الياتف المحمول: 

 المغات: العربية واإلنكميزية.
 
 

 ت:دااالشي
 (.71وبمعدل ) 0881-0878اإلعدادية المركزية لمعام الدراسي  خريج-اوال: 

 0883عمى شيادة بكالوريوس في القانون من جامعة الموصل لمعام الدراسي  حاصل-ثانيا: 
( بتاريخ 2/00/0141بموجب االمر الجامعي المرقم ) وكان تسمسمو السادس عمى دفعتو

8/6/0883. 

ماجستير في القانون العام من كمية القانون بجامعة الموصل الة عمى شياد حاصل-ثالثا: 
عن الرسالة الموسومة )السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي في تخفيف  0886لمعام الدراسي 

ف األستاذ بإشرا 3/1/0886بتاريخ  (2/00/662بموجب االمر الجامعي المرقم ) العقوبة(
 ء.كرببلالدكتور حسن عودة زعال رئيس جامعة 
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اه فمسفة في القانون العام من كمية القانون بجامعة ر دكتو العمى شيادة  حاصل-رابعا: 
دراسة  –عن رسالتو الموسومة )الحماية الجزائية لممال العام  1111الموصل لمعام الدراسي 

ف األستاذ بإشرا 12/3/1111بتاريخ  (2/00/3256بموجب االمر الجامعي المرقم ) مقارنة(
 كرببلء.عودة زعال رئيس جامعة الدكتور حسن 

 
 

 المقب العممي:الوظيفة و 
 08/0/0887في كمية القانون جامعة الموصل بوظيفة مدرس مساعد بتاريخ  توظف- اوال:

في الدرجة الخامسة من درجات قانون الخدمة  8/8/354بموجب االمر الجامعي المرقم 
في  11/0/0887اعتبارا من  المعدل وباشر في وظيفتو 0851لسنة  13الجامعية المرقم 

الصادر عن  6/1/0887بتاريخ  8/5/013فرع القانون العام بموجب االمر االداري المرقم 
 جامعة الموصل.

لقب مدرس لحصولو عمى شيادة الدكتوراه في القانون العام بموجب األمر  عمى صلاح-ثانيا: 
 الموصل.الصادر عن جامعة  18/3/1111بتاريخ  8/01/655المرقم 
في القانون الجنائي بموجب األمر الجامعي المرقم  ساعدإلى مرتبة أستاذ م ترقى-ثالثا: 

 عن جامعة الموصل. 7/00/1114الصادر في  8/05/01111
تم ترفيع درجتو الوظيفية الى الدرجة الثالثة / المرحمة األولى اعتبارا من تاريخ  -رابعا:

عممية الى أستاذ مساعد بموجب االمر لحصولو عمى الترقية ال 7/00/1114االستحقاق 
( استنادا الى كتاب رئاسة جامعة الموصل/ مديرية الشؤون 8/2/0430اإلداري المرقم )

 .3/3/1114( بتاريخ 8/5/1756القانونية واإلدارية/ المبلكات المرقم )
اريخ الى الدرجة الثانية / المرحمة األولى اعتبارا من ت ترفيع درجتو الوظيفية تم-: خامسا

( 8/01/8227الجامعي المرقم ) لؤلمرتاريخ االستحقاق الفعمي لمترفيع استنادا  1/0/1118
 .11/5/1118( بتاريخ 8/01/0718واالمر اإلداري المرقم ) 01/5/1118بتاريخ 
الجامعي  لؤلمرترفيع درجتو الوظيفية الى الدرجة األولى/ المرحمة األولى استنادا  تم-: سادسا

استنادا لكتاب وزارة التعميم العالي والبحث  02/7/1106( بتاريخ 8/01/1575المرقم )
( اعتبارا من تاريخ 01تسمسل رقم ) 01/5/1106( بتاريخ 011772العممي المرقم )

 .1/0/1103االستحقاق الفعمي بتاريخ 
بموجب االمر الجامعي المرقم  14/3/1115ولغاية  07/8/1114منح قدما لمفترة  -:سابعا

 الخاص بترقيتو من مدرس الى أستاذ مساعد. 7/00/1114( بتاريخ 8/05/01111)
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منح قدما لمدة شير واحد بموجب كتاب جامعة الموصل/ قسم الشؤون القانونية  -:ثامنا
الخاص بمنحو كتب  18/00/1114( بتاريخ 8/01/02811واإلدارية/ شعبة االفراد المرقم )

 الشكر والتقدير.
عن مدة  سنوات وخمسة اشير وأربعة أيام ثبلث المحاماة البالغةأضاف خدمة مينة  -:تاسعا

 بموجب كتاب التأييد 20/01/0885لغاية  04/7/0883من  ممارستو المحاماة لمفترة
 .04/01/1117( بتاريخ 0168الصادر من نقابة المحامين المرقم )

 
 

 عضوية النقابات واالتحادات:
 .0883عام  نقابة المحامين العراقية منذ عضو-: اوال

 .0883المحامين العرب منذ عام  اتحاد عضو-: ثانيا
 
 

 :والتعميمية الدورات التدريبية

عمى شيادة الكفاءة بالحاسبات صادرة عن المركز القومي لمحاسبات اإللكترونية  حاصل-: اوال
 .12/6/0887بتاريخ  أ11بموجب الكتاب المرقم  التابع لجامعة الموصل

ادة إكمال الدورة التدريسية التي نظميا مركز تطوير طرائق التدريس عمى شي حاصل-: ثانيا
                                                              .1111/ 7/ 21لغاية  1111/ 08/7في جامعة الموصل لمفترة  والتدريب الجامعي

تطوير طرائق التدريس عمى شيادة اكمال الدورة التدريسية التي نظميا مركز  حاصل-: ثالثا
ولغاية  3/8/1114ترة من ( لمف016والتدريب الجامعي لتدريسي جامعة الموصل الدورة رقم )

07/8/1114. 

حان الكفاءة بالمغات األجنبية الحية صادر عن وزارة عمى شيادة نجاح في امت حاصل-: رابعا
 .12/6/0886التعميم العالي والبحث العممي بتاريخ 

مى شيادة الدورة التأىيمية لممبلكات لممناصب الوظيفية لئلدارات الوسطى ع حاصل-: خامسا
التي اقاميا المركز القومي لمتخطيط والتطوير  1/8/0887لغاية  3/6/0887فترة من لم

 التخطيط.االداري في ىيئة 
عمى شيادة اجتياز دورة الحاسبة لغرض الترقية العممية والمقامة في مركز  حاصل-سادسا: 

بموجب االمر المرقم  07/00/1112-7بة االلكترونية في جامعة الموصل لمفترة من الحاس
 .11/00/1112بتاريخ  8/40/313



 
- 4 - 

حاصل عمى شيادة إكمال الدورة التدريبية في المغة العربية التي نظميا مركز تطوير -سابعا: 
 .8/4/1110لغاية  4/4/1110طرائق التدريس والتدريب الجامعي في جامعة الموصل لمفترة 

حاصل عمى شيادة اجتياز امتحان الكفاءة بالمغة اإلنكميزية صادر عن وزارة التعميم -ثامنا: 
 .14/7/1113العالي والبحث العممي / جامعة الموصل / كمية اآلداب بتاريخ 

حاصل عمى شيادة اجتياز دورة الحاسبة لغرض الترقية العممية الى مرتبة أستاذ -تاسعا: 
في مركز الحاسبة اإللكترونية في جامعة الموصل لمفترة من  مساعد والمقامة

 .11/00/1112بتاريخ  8/40/311بموجب االمر المرقم  7/07/00/1112
حاصل عمى شيادة اكمال الدورة التدريبية التي نظميا مركز تطوير طرائق التدريس -عاشرا: 

 .21/7/1111لغاية  08/7/1111والتدريب الجامعي في جامعة الموصل لمفترة من 
( التي 016حاصل عمى شيادة إكمال الدورة التدريبية في طرائق التدريس رقم )-عشر:  أحد

 3/8/1114نظميا مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي في جامعة الموصل لمفترة 
 .07/8/1114لغاية 

 

 

 -: والذؼادات التػديريظ والتػديركتب الذكر 
التي  نظرًا لمجيود والشيادات التقديرية ن كتب الشكر والتقديرحاصل عمى العديد م       

نظرا لمجيود المتميزة في المشاركة في العديد وشيادات تقديرية  في العديد من االمور، بذليا
 -واىميا: اقامتيا كمية الحقوق في جامعة الموصل من المؤتمرات والندوات التي 

يرية لممؤتمر العممي الثاني لكمية الحقوق شيادة تقديرية لممشاركة في المجنة التحض -0
 (.قانونية لمبيئة الواقع واالفاقالحماية ال)عنوان تحت  15/2/1118_14لمفترة 

 الموصل/جامعة لممشاركة في المؤتمر العممي الثالث لكمية الحقوق  شيادة تقديرية -1
لواقع ريعات القانونية والنظم المعموماتية ا)التش تحت عنوان 10/3/1101بتاريخ 
 (.واالفاق

االحتفال باليوم العالمي لحقوق االنسان المقام بالتعاون  شيادة تقديرية لممشاركة في -2
 .05/01/1118مع وزارة حقوق االنسان بتاريخ بين جامعة الموصل 

/ 10/3_11شيادة تقديرية لممشاركة في المؤتمر العممي الرابع لكمية الحقوق لمفترة  -3
لتراث الحضاري والثقافي _العراق ثار والقانونية لآلالحماية اعنوان )تحت  1100

 .آنموذجا(



 
- 5 - 

 01/2/1100بتاريخ قديرية لممشاركة في الندوة العممية التاسعة لكمية الحقوق شيادة ت -4
 (.تحت عنوان )المحاماة/الواقع واالفاق

تقديرية لممشاركة في الندوة العممية التي اقاميا الفرع العام في كمية الحقوق  ةشياد  -5
 العراق(.تحت عنوان )الواقع الضريبي في  7/4/1117بتاريخ 

شيادة تقديرية لممشاركة في الندوة العممية التي اقاميا الفرع العام في كمية الحقوق  -6
بين  1117لسنة  12الخدمة الجامعية رقم  )قانونتحت عنوان  12/3/1118بتاريخ 
 والتطبيق(.النص 

الحقوق سة في المؤتمر العممي الثاني لكمية شيادة تقديرية لممشاركة بصفة رئيس جم -7
 .15/2/1118بتاريخ  واالفاق(واقع القانونية لمبيئة ال )الحمايةتحت عنوان  المقام

في دولة االمارات  من كمية القانون في جامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا يةشيادة تقدير  -8
خبلل العام الدراسي الكمية العربية المتحدة نتيجة لمعطاء المتميز خبلل فترة العمل في 

1100-1101. 

من كمية الحقوق جامعة الموصل نظرا لمجيود الفاعمة لبلرتقاء العممي  شيادة تقديرية -01
في دورات التعميم المستمر لمعام لمكمية نتيجة لممحاضرات التي القيتيا عمى المشاركين 

 .1102- 1101الدراسي 

اء العممي ل نظرا لمجيود الفاعمة لبلرتقشيادة تقديرية من كمية الحقوق جامعة الموص -00
رئاسة لجنة في المؤتمر االول لبحوث طمبة الدراسات العميا الذي عقدتو لمكمية نتيجة ل

 .21/3/1108بتاريخ  كمية الحقوق عمى قاعة الدكتورة ليمى

لممشاركة في الندوة العممية التاسعة شيادة تقديرية من كمية الحقوق جامعة الموصل  -01
ية كم ىا الفرع العام فيالذي عقدوسومة )المخدرات/ االسباب والمعالجات(عشر والم

لمنتدى العممي واالدبي في جامعة الموصل يوم االحد الموالفق الحقوق عمى قاعة ا
4/5/1108. 

ب شكر وتقدير نظرا لمجيود الطيبة والمتميزة من خبلل القاء المحاضرات الخاصة اكت -02
 عميم المستمر في كمية الحقوق في جامعة الموصل.بالدورات التي تقيميا وحدة الت

 لمناسبة الترقية الىكتاب شكر وتقدير مع قدم لمدة شير من رئيس جامعة الموصل  -03
 . 18/00/1114بتاريخ (  8/01/02811)مرتبة استاذ مساعد والمرقم 

كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة الموصل لمجيود المبذولة في العمل في المجنة  -04
 )التشريعاتتحت عنوان رية لممؤتمر العممي الثالث المقام في كمية الحقوق التحضي
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 بتاريخ(  8/01/01645)والمرقم  واالفاق(القانونية والنظم المعموماتية / الواقع 
04/6/1101 . 

ير من عميد كمية الحقوق نظرا لمجيود المتميزة المبذولة في االعمال دب شكر وتقاكت -05
 .10/8/1101بتاريخ (  8/2/1413 )لمرقمالصيفية وا المكمف بيا خبلل العطمة

الندوة كتاب شكر وتقدير من عميد كمية الحقوق نظرا لمجيود المتميزة المبذولة في  -06
قانون والتي حممت عنوان ) 12/3/1118العممية التي عقدىا فرع القانون العام بتاريخ 

جب الكتاب المرقم بمو  (بين النص والتطبيق 1117لسنة  12الخدمة الجامعية رقم 
 .4/01/1118( بتاريخ 8/2/2047)

التشريعات )مؤتمر الكمية الموسوم  مجيود المبذولة في انجاحل كتاب شكر وتقدير نظرا -07
 .7/4/1117بتاريخ  8/2/0512والمرقم  وتطويرىا(سبل تفعيميا الصحية 

 لث عمىيق كمية الحقوق المركز الثامجيود المبذولة في تحقكتاب شكر وتقدير نظرا ل -08
مستوى كميات القانون في الجامعات العراقية في تقييم االداء لمعام الدراسي 

 .1/2/1100بتاريخ  8/2/366والمرقم  1101_1118

مجيود المبذولة في العمل في المجنة العممية لفرع القانون العام كتاب شكر وتقدير نظرا ل -11
 .15/01/1101بتاريخ  8/2/2047والمرقم  1101_1118لمعام 

كتاب شكر وتقدير تثمينا لمجيود المبذولة في لجنة تعضيد البحوث في كمية الحقوق    -10
 .6/0/1101بتاريخ  8/2/060بموجب الكتاب المرقم 

كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة الموصل تقديرا لممشاركة كعضو في المجنة  -11
 )المحاماةر التحضيرية لمندوة العممية التاسعة التي اقيمت في كمية الحقوق تحت شعا

 .1100/  5/ 11بتاريخ  00481/ 01 /8بموجب الكتاب المرقم  واالفاق(الواقع 

المتميزة في النيوض بواقع الكمية بموجب االمر االداري  ظرا لمجيودكتاب شكر وتقدير ن -12
 .8/01/1102بتاريخ  8/2/2146

لعام الدراسي كتب شكر وتقدير تثمينا لممشاركة في المجان األمتحانية في الكمية منذ ا -13
 والى االن. 0887

نا لمجيود تثميشؤون المراءة  لمشاركة مع مركزمن جامعة االسراء باكتاب شكر وتقدير   -14
 01-00المؤتمر العممي المحكم المنعقد لمفترة البحوث في  حكيمالمبذولة في لجنة ت

 .1108مارس 
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 -الطلميظ: المؼام 
اذ  .0887-0886لمعامين  / قسم االدارة القانونيةفي معيد اإلدارة القانونية اضرمح-اوال: 

وذلك بموجب كتاب التأييد  االجرامي(حاضر في مواد )اصول المحاكمات الجزائية والتحقيق 
 نينو.الصادر عن المعيد التقني في  13/3/1103بتاريخ  6/16/0111المرقم 
 0887/ جامعة الموصل منذ عام  في كمية الحقوق شاركالجنائي الم القانون أستاذ-ثانيا: 
 -اآلتية: بتدريس المواد  االن، وقام وحتى

 .عمم اإلجرام والعقاب 
 .النظرية العامة في قانون العقوبات 

 .القسم الخاص في قانون العقوبات 

 .أصول المحاكمات الجزائية 

 .التحقيق الجنائي 

 .الطب العدلي 

وقام بتدريس القسم .1113ون جامعة دىوك لمعام الدراسي في كمية القان محاضر-ثالثا: 
 العقوبات.الخاص في قانون 

العام في كمية القانون / الفرع  طمبة الدراسات العميا في مرحمة الماجستير تدريس-رابعا: 
 .1107-1113منذ العام الدراسي  جامعة الموصل

/ الفرع العام في كمية القانون  دكتوراهيا في مرحمة الطمبة الدراسات العم تدريس-خامسا: 
 .1107-1113جامعة الموصل منذ العام الدراسي 

في كمية القانون جامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا  القانون الجنائي المشارك استاذ- سادسا:
وقام بتدريس المناىج  1101- 1100في دولة االمارات العربية المتحدة لمعام الدراسي 

 - االتية:

 - 0ام عقوبات ع 
 -  1عقوبات عام 
 -  0عقوبات خاص 
 -  1عقوبات خاص 
 -  0اجراءات جنائية 
 -  1اجراءات جنائية 
 - دراسات عميا / ماجستير قانون جنائي 
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عممي لتقييم رسائل الماجستير والدكتوراه في كمية القانون جامعة ومقوم  خبير-سابعا: 
بغداد وجامعة المستنصرية دىوك وجامعة أربيل وجامعة تكريت وجامعة  الموصل وجامعة
 العراقية.من الجامعات  وجامعة كركوك والعديدوجامعة السميمانية وجامعة بابل وجامعة البصرة 

المرسمة من قبل وزارة  الدكتوراهاطاريح ومقوم عممي لتقييم رسائل الماجستير و  خبير-ثامنا: 
 .العمميالتعميم العالي والبحث 

ولغاية العام  1114لعام لعميا في مرحمة الدكتوراه منذ اطمبة الدراسات ا تدريس-: تاسعا
1107. 
في مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الموصل وتكريت  شارك-: عاشرا

 .والجامعات العراقية االخرى وكركوك والسميمانية وأربيل ودىوك

وجب االمر االداري المرقم بملجنة الترقيات العممية في كمية القانون  عضو- عشر:حادي 
المرقم  وفي كمية العموم السياسية بموجب االمر االداري 17/5/1115بتاريخ  8/02/0014
عضو لجنة الترقيات العممية في كمية الحقوق / جامعة  ،4/2/1116بتاريخ  8/7/107

 .17/4/1102بتاريخ  4/5/0673الموصل بموجب االمر االداري المرقم 
نة حقوق االنسان في جامعة الموصل بموجب االمر الجامعي الصادر لج عضو-عشر:  ثاني

 .11/0/1115بتاريخ  005س/ 8عن جامعة الموصل والمرقم 
المرقم كمية الحقوق بموجب االمر االداري لجنة تقييم االداء في  رئيس-عشر: ثالث 

 .03/3/1100بتاريخ  8/02/734
وصل بموجب االمر الجامعي المرقم التحقيقية في جامعة الم المجنة عضو-عشر: رابع 

 .16/8/1101بتاريخ  8/02/08227
في كمية الحقوق في جامعة الموصل بموجب االمر المرقم  الطوارئلجنة  عضو-عشر:  خامس

 .2/3/1100بتاريخ  8/2/651
لجنة صيانة الوثائق وتنظيميا وتقييميا في كمية الحقوق في جامعة  رئيس-عشر:  سادس

 .00/6/1101بتاريخ  8/02/0731مر االداري المرقم الموصل بموجب اال
لجنة تعضيد البحوث في كمية الحقوق في جامعة الموصل بموجب االمر  عضو-عشر:  سابع

 .16/01/1101بتاريخ  8/02/2068االداري المرقم 
 1101_1118لمعام المجنة العممية في الفرع العام في كمية الحقوق  رئيس-عشر:  ثامن

 .2/8/1118بتاريخ  8/02/1571الداري المرقم االمر ا بموجب
بموجب االمر  1118- 1117لمعام الدراسي مجمس فرع القانون العام  رئيس-عشر:  تاسع

 .12/00/1117بتاريخ  8/02/2017االداري المرقم 
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ون قان)عنوان المجنة التحضيرية لمندوة العممية التي اقاميا الفرع العام تحت  رئيس-: عشرون
مرقم النص والتطبيق( بموجب االمر االداري ال بين 1117 لسنة 12جامعية رقم الخدمة ال

 .05/01/1117بتاريخ  8/02/2260
 المجنة الخاصة بدراسة اليات تطبيق النظام الفصمي في كمية الحقوق رئيس-عشرون: واحد 

 .08/00/1118بتاريخ  8/02/2777بموجب االمر االداري المرقم 
لبلحتفالية السنوية باليوم العالمي لحقوق  لؤلعدادلمجنة التحضيرية ا رئيس-وعشرون: اثنان 

 .5/01/1118بتاريخ  8/02/3108االنسان بموجب االمر االداري المرقم 
لجنة تقييم وتحديث المناىج الدراسية بموجب االمر االداري المرقم  عضو-وعشرون:  ثبلث

 .14/4/1101بتاريخ  8/02/0334
ة التعاون مع الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة بموجب االمر لجن عضو-وعشرون:  أربع

 .14/4/1101بتاريخ  8/02/0335االداري المرقم 
العممي السنوي الرابع لكمية الحقوق  لممؤتمرالمجنة التحضيرية  عضو-وعشرون: خمس 

بموجب االمر  (نموذجاوالتراث الحضاري والثقافي /العراق  لؤلثارتحت عنوان )الحماية القانونية 
 .21/01/1101بتاريخ  8/02/1830االداري المرقم 

 1100- 1101رئيس المجنة العممية في فرع القانون العام لمعام الدراسي -وعشرون:  ست
 .00/01/1101بتاريخ  8/02/1778بموجب االمر االداري المرقم 

- 1101دراسي لجنة امتحان القبول في الدراسات العميا لمعام ال رئيس-وعشرون:  سبع
 .5/8/1101بتاريخ  8/02/1261المرقم  بموجب االمر االداري 1100
لجنة االمتحان التنافسي لمقبول في الدراسات العميا في فرع القانون  عضو-وعشرون: ثمان 

بتاريخ  8/02/1477بموجب االمر االداري المرقم  1101- 1118العام لمعام الدراسي 
18/7/1118. 

المجنة الخاصة بتقييم طمبات الطمبة المرقنة قيودىم في الدراسات  عضو-وعشرون: تسع 
 .11/00/1101بتاريخ  8/02/2160العميا بموجب االمر االداري المرقم 

لجنة الترقيات العممية في كمية العموم السياسية في جامعة الموصل بموجب  عضو-: ثبلثون
 .4/2/1116بتاريخ  8/7/107االمر االداري المرقم 

لجنة شراء الكتب العممية في كمية الحقوق جامعة الموصل بموجب  عضو-ثبلثون: واحد 
 .5/3/1100بتاريخ  8/2/681االمر االداري المرقم 
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المجنة التحضيرية لمندوة العممية التي اقاميا الفرع العام والخاص في  عضو-وثبلثون: اثنان 
بتاريخ  8/02/1781كمية الحقوق جامعة الموصل بموجب االمر االداري المرقم 

00/01/1101. 
في كمية القانون  1101 – 1100لمعام الدراسي  االمتحانيةالمجنة  عضو-وثبلثون: ثبلث 

 7جامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا في دولة االمارات العربية المتحدة بموجب القرار المرقم 
 .1101لسنة 
راسات العميا في فرع القانون العام لجنة مقابمة الطمبة المتقدمين لمد عضو-وثبلثون:  أربع

 .18/7/1118بتاريخ  8/2/1475بموجب االمر االداري المرقم 
المجنة التحضيرية لمموسم الثقافي في كمية الحقوق جامعة الموصل  عضو-وثبلثون: خمس  

 .21/2/1118بتاريخ  8/02/582بموجب االمر االداري المرقم 
بموجب  1101- 1118العام لمعام الدراسي مجمس فرع القانون  رئيس-وثبلثون:  ست

 6/8/1118بتاريخ  162االمر االداري المرقم 
المجنة العممية في الفرع العام في كمية الحقوق جامعة الموصل لمعام  عضو-وثبلثون: سبع 

 .1/8/1101بتاريخ  208/2201بموجب االمر االداري المرقم  1102 – 1101الدراسي 
موصل بموجب االمر الفرع العام في كمية الحقوق جامعة ال مجمس عضو-وثبلثون: ثمان 

بتاريخ  4/5/1702االداري المرقم  . واالمر11/00/1101بتاريخ  (8الداخمي المرقم )
04/8/1102. 

لجنة الترقيات العممية في كمية الحقوق جامعة الموصل بموجب االمر  عضو-وثبلثون: تسع 
 .17/4/1102بتاريخ  4/5/0673االداري المرقم 

 – 1101لكمية الحدباء الجامعة لمعام الدراسي لجنة امتحان الكفاءة العممية  عضو- اربعون:
 .17/4/1102بتاريخ  0684/  208بموجب االمر االداري المرقم  1102
لجنة االمتحان الشامل لطمبة الدكتوراه في الفرع العام في كمية الحقوق  عضو-اربعون: واحد 

بتاريخ  602/0760بموجب االمر االداري المرقم  1102الدراسي  / جامعة الموصل لمعام
1/5/1102. 

لجنة امتحان الكفاءة العممية / كمية الحدباء الجامعة لمعام الدراسي  عضو-واربعون: اثنان 
 .1/4/1102بتاريخ  8/2/0684بموجب االمر االداري المرقم  1101-1102
المنظومة القانونية في الفرع العام في  إلصبلحلجنة القانون الجنائي  رئيس-واربعون: ثبلث 

الصادر بتاريخ  751/ 208وصل بموجب االمر االداري المرقم كمية الحقوق/ جامعة الم
16/1/1103. 
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بموجب في كمية الحقوق في جامعة الموصل  المشكمة الطواريلجنة  عضو-واربعون:  أربع
 .2/3/1100بتاريخ  8/2/651االمر االداري المرقم 

القانون الجنائي في المقر البديل لجامعة الموصل في محافظة  تدريس-واربعون: س خم
نتيجة لمظروف الخاصة وانتقال جامعة الموصل خارج  1107-1103دىوك في األعوام 

 .1107-1103في األعوام  محافظة نينوى
ممو لجنة )تقييم المبدعين( في جامعة الموصل لترشيح من تتوفر في ع عضو-واربعون:  ست

بتاريخ  182مقومات العمل اإلبداعي المتميز بموجب االمر الجامعي المرقم أر/
21/0/1106. 

المجنة العممية في كمية الحقوق في جامعة الموصل بموجب االمر  رئيس-واربعون: سبع 
 .01/2/1106( بتاريخ 416الجامعي المرقم )ر/

 أحدالموصل لمتحقيق مع  المجنة التحقيقية المشكمة في جامعة عضو-واربعون: ثمان 
( بتاريخ 0517األساتذة التدريسيين في كمية الزراعة بموجب االمر الجامعي المرقم )أر/

11/5/1106. 
جامعة الموصل لمعام  قانونية في الفرع العام في كمية العضو المجنة العمم -تسع واربعون:

 .03/2/1115اريخ بت( 8/2/380)بموجب االمر االداري المرقم  1116 – 1115الدراسي 
 
 

 -: العمميةلمترقيات  التقييم العممي
وجامعة تكريت والبصرة  قيم العديد من الترقيات العممية لمتدريسيين في جامعة الموصل      

 -أىميا: والجامعات العراقية األخرى وجامعة الشارقة  وكركوك واربيل
امعة الموصل من مرتبة سعد صالح شكطي( التدريسي في جعممي لترقية الدكتور )مقيم  -0

 مدرس الى مرتبة أستاذ مساعد.

( التدريسي في جامعة الموصل محمد عباس حمودي حسينمقيم عممي لترقية الدكتور ) -1
 من مرتبة مدرس الى مرتبة أستاذ مساعد.

( التدريسي في جامعة الموصل من طبلل عبد حسين البدرانيمقيم عممي لترقية الدكتور ) -2
 ة أستاذ مساعد.مرتبة مدرس الى مرتب

( التدريسي في جامعة الموصل من غزالذنون عبد الحكيم مقيم عممي لترقية الدكتور ) -3
( بتاريخ 17س/ 04بموجب الكتاب المرقم ) مرتبة مدرس الى مرتبة أستاذ مساعد

00/2/1102. 
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شارقة في دولة ريسي في جامعة ال( التدمحمد نور الدين سيدمقيم عممي لترقية الدكتور ) -4
 .شاركالى مرتبة أستاذ م أستاذ مساعدمن مرتبة  ارات العربية المتحدةاالم

( 011ربيل بموجب الكتاب المرقم )امقيم عممي لمترقية العممية في جامعة صبلح الدين/  -5
 .2/00/1101 بتاريخ

بموجب الكتاب المرقم كمية القانون جامعة تكريت مقيم عممي لمترقية العممية في  -6
 .02/4/1102( بتاريخ /س151)

 

 

 : لميظالط والبحوث للردائل الطلميوالتطضيد  التقييم
والبحوث القضائية،  القانونية قيم العديد من اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير        

ي العديد من المجبلت القانونية، العديد من البحوث والمقاالت القانونية فوتعضيد إضافة لتقييم 
 -اىميا: 

 الرافدين( المنشور في مجمة قبول الشيادة في االثبات الجنائي موانعتقييم بحث ) -0
/ العراق بموجب الكتاب المرقم الموصل جامعة الصادرة في كمية الحقوق  لمحقوق

 .04/0/1103( بتاريخ 1/01)

( نظرية القدر المتيقن بين مبدأ الشرعية الجزائية والتطبيقات القضائيةتقييم بحث ) -1
الصادرة في كمية الحقوق جامعة الموصل / العراق  لمحقوق ينالمنشور في مجمة الرافد
 .01/4/1102( بتاريخ 21/71بموجب الكتاب المرقم )

 لمحقوق ( المنشور في مجمة الرافدينحماية البيئة في التشريع العراقيتقييم بحث ) -2
( 78/157الصادرة في كمية الحقوق جامعة الموصل / العراق بموجب الكتاب المرقم )

 .8/01/1101خ بتاري
 االشتراك في جريمة االختبلس دراسة مقارنة) المعنون العالي الدبمومتقييم بحث  -3

في المعيد القضائي في إقميم كردستان العراق  (كمثوم عمي حسنلمطالبة )( تطبيقية
 .03/4/1103( بتاريخ 05بموجب الكتاب المرقم )

-جريمة احداث عاىة مستديمةالقصد الجنائي في تقييم بحث الدبموم العالي المعنون ) -4
( لمطالبة )تيرزه ساالر عثمان( في المعيد القضائي في إقميم كردستان دراسة مقارنة

 .04/4/1103( بتاريخ 11العراق بموجب الكتاب المرقم )
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قسم الترقيات العممية والتعضيد ( العدالة الجنائية في قيد الشكوى الخاصةبحث ) عضيدت -5
( بتاريخ 132دىوك/ العراق بموجب الكتاب المرقم ) جامعة نوروز في محافظةفي 
13/0/1107. 

( 101/ت/8تعضيد بحث في كمية الحقوق جامعة الموصل بموجب الكتاب المرقم ) -6
 .14/00/1101بتاريخ 

ؤلبحاث لمجمة جيل ( في الحد من العقاب في السياسة الجنائية المعاصرةتقييم مقال ) -7
ولية محكمة تصدر شيرًيا عن مركز جيل البحث مجمة عممية دوىي القانونية المعمقة 

 .في لبنان العممي

        (كميا في موعده المحددمعالجة اشكالية إخفاق المحكمة بتبلوة منطوق ح) بحثتقييم  -8
في مجمة جيل لؤلبحاث القانونية المعمقة وىي مجمة عممية دولية محكمة تصدر شيرًيا 

 عن مركز جيل البحث العممي في لبنان.

المنشور في مجمة جامعة  يم بحث )ضوابط بنيان النص الجزائي الخاص(تقي -01
 .6/2/1105( بتاريخ 288) نوروز في محافظة دىوك/ العراق بموجب الكتاب المرقم

اسس ومقتضيات التحول نحو العالمية في سياسة التجريم/ تاصيل الواقع تقييم بحث ) -00
ظة دىوك/ العراق بموجب الكتاب ( في مجمة جامعة نوروز في محافالتشريعي في العراق

 .10/3/1108( بتاريخ 104المرقم )

مقوم عممي لرسالة الماجستير لمطالبة )زينب إبراىيم حسين( والموسومة )دور  -01
الدليل المنفرد في الحكم الجزائي/ دراسة مقارنة( كمية القانون والسياسة/ جامعة كركوك 

 .14/6/1106خ ( بتاري6/31/0177بموجب االمر اإلداري المرقم )
مقوم عممي ألطروحة الدكتوراه لمطالبة )اسراء يونس ىادي المولى( والموسومة  -02

)الحماية الجنائية لمحق في الصورة/ دراسة مقارنة( كمية الحقوق/ جامعة الموصل 
 .01/01/1106( بتاريخ 642بموجب االمر اإلداري المرقم )

 
 

 -والمناقذات: االذراف 
رسائل الماجستير والدكتوراه في كمية القانون العديد من مناقشة اف و االشر شارك في          

جامعة الموصل وجامعة دىوك وجامعة أربيل وجامعة تكريت وجامعة كركوك والسميمانية 
   -اىميا: وجامعة عجمان والعديد من الجامعات 
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قابة الموسومة )الر  (عبد اهلللجنة مناقشة اطروحة دكتوراه الطالب )عصام سعيد  عضو (0
                                               .كمية الحقوق/ جامعة الموصل القوانين(عمى دستورية 

 ( الموسومةحسين يحمودلجنة مناقشة اطروحة دكتوراه الطالب )محمد عباس  عضو (1
بموجب االمر اإلداري  كمية الحقوق/ جامعة الموصل الجنائي()نظرية المصمحة في الطعن 

                                               .01/01/1115( بتاريخ 8/2/0554) المرقم

الموسومة )جريمة  رحمان(حسين  نداوز لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه الطالبة ) عضو (2
 كمية القانون/ جامعة صبلح الدين)اربيل( مقارنة(غسيل االموال في القانون العراقي دراسة 

                               .11/5/1117( بتاريخ 0/0/113) االمر اإلداري المرقم

 )جريمةالموسومة  شكطي(لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه الطالب )سعد صالح  عضو (3
 بموجب االمر اإلداري المرقم كمية الحقوق/ جامعة الموصل مقارنة(االرىاب دراسة 

                                                           .3/3/1115( بتاريخ 2/6/513)

والموسومة )االدلة  فقي(لجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب )سامي جبلل  عضو (4
 كمية القانون/ جامعة دىوك الجنائي(المتحصمة من الحاسوب وحجيتيا في االثبات 

                               .15/01/1114( بتاريخ 3/0/551) بموجب االمر اإلداري المرقم

والموسومة )العبلقة بين  داؤود(لجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب )محمد ناظم  عضو (5
 كمية الحقوق/ جامعة الموصل الدولية(مجمس االمن والنظام االساسي لممحكمة الجنائية 

                           .17/2/1101( بتاريخ 2/6/754) بموجب االمر اإلداري المرقم

 )االىميةوالموسومة  نصيف(حسن  )صفاءجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب ل عضو (6
 بموجب االمر اإلداري المرقم كمية القانون/ جامعة تكريت الوفاة(الجنائية لتحديد لحظة 

                         .11/6/1118( بتاريخ 2/6/180)

 )عقوبةوالموسومة  (بد اهللعلجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالبة )اسماء عامر  عضو (7
كمية القانون/ جامعة  الدولي(السجن مدى الحياة بين القانون الوطني والقانون الجنائي 

 .10/6/1118( بتاريخ 2/6/181) االمر اإلداري المرقم تكريت

والموسومة  يوسف( نعبد الرحم لشاددلجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب ) عضو (8
 االمر اإلداري المرقم كمية الحقوق/ جامعة الموصل نون الجنائي(االسناد في القا )قيود

  .11/00/1117( بتاريخ 2/6/1717)

عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه الطالب )دىام أكرم عمر( والموسومة  (01
)جريمة االتجار بالبشر( كمية القانون/ جامعة صبلح الدين)اربيل( االمر اإلداري 

                                                  .                                                                                04/8/1118( بتاريخ 0/0/1100المرقم)
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والموسومة  (زعبد العزيلجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب )اري عارف  عضو (00
بموجب االمر اإلداري المرقم  ن/ جامعة دىوككمية القانو مقارنة()الجرائم االنتخابية دراسة 

                                        .4/3/1115( بتاريخ 3/0/110)

( عبد الكريم الدين عطية )بياءلجنة مناقشة اطروحة دكتوراه الطالب  عضو (01
كمية  الدولية(والموسومة )مبدا التكامل في نظام روما االساسي لممحكمة الجنائية 

                                .16/00/1114( بتاريخ 2/6/0535) االمر اإلداري المرقم / جامعة الموصلالحقوق

صباح سعيد( والموسومة  )محمدلجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه لمطالب  عضو (02
بموجب االمر اإلداري  كمية القانون/ جامعة صبلح الدين)اربيل( المياجرين(تيريب  )جريمة
 .                                                                17/8/1118( بتاريخ 0/0/076) المرقم

والموسومة  موسى(لجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب )صبا محمد  عضو (03
بموجب االمر  كمية الحقوق/ جامعة الموصل المحاكمة(المتيم الحدث في مرحمة  )ضمانات

 .                                              4/6/1112بتاريخ  (2/6/546) اإلداري المرقم

والموسومة  محمد(قيس  )نورلجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالبة  عضو (04
بموجب االمر  كمية الحقوق/ جامعة الموصل الخاصة()الحماية الجنائية لذوي االحتياجات 

                                           .11/1/1116( بتاريخ 2/6/224) اإلداري المرقم

 الحمداني(لجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالبة )منى محمد بمو  عضو (05
                          .كمية الحقوق/ جامعة الموصل العقوبات(والموسومة )الصفة في قانون 

لموسومة وا الصراف(عبد المنعم  )رنالجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالبة  عضو (06
 كمية الحقوق/ جامعة الموصل االموال()المصمحة المعتبرة في تجريم االعتداء عمى 

                                  .04/7/1114( بتاريخ 2/6/0113بموجب االمر اإلداري المرقم)

والموسومة  احمد(لجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب )ىاني يونس  عضو (07
كمية الحقوق/ جامعة  االدلة(ز عمى سمطة القاضي الجنائي في تقدير )رقابة محكمة التميي

                       .01/6/1114( بتاريخ 2/6/751) بموجب االمر اإلداري المرقم الموصل

 اسماعيل(صالح  )اسماعيللجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب  عضو (08
كمية  (دراسة تحميمية مقارنة قيالعراالقضاء العسكري في القانون  )تنظيموالموسومة 

( بتاريخ 0/0/137بموجب االمر اإلداري المرقم ) القانون/ جامعة صبلح الدين)اربيل(
11/6/1117. 
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والموسومة  احمد( دحم رىنكس)الطالب لجنة مناقشة رسالة الماجستير  عضو (11
جامعة  كمية القانون / مقارنة(الشاىد وواجباتو في االجراءات الجنائية دراسة  )حقوق

 .17/3/1100( بتاريخ 0/0/66) بموجب االمر اإلداري المرقم صبلح الدين )اربيل(

 النعيمي(احمد محمد  )اسامةلجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه الطالب  عضو (10
كمية الحقوق/ جامعة  مقارنة(عميو في الدعوى الجزائية دراسة  المجني )دوروالموسومة 

 .11/01/1101( بتاريخ 602/3163)قم بموجب االمر اإلداري المر  الموصل

 القدو(احمد محمد  )زينبلجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالبة  عضو (11
كمية الحقوق/ جامعة  االشخاص(المعتبرة في تجريم االعتداء عمى  )المصمحةوالموسومة 

 .21/2/1115( بتاريخ 2/6/434) بموجب االمر اإلداري المرقم الموصل

والموسومة  دنون(باسل  )اكرامة الماجستير الطالبة لجنة مناقشة رسال عضو (12
كمية الحقوق/  مقارنة(القانوني لمنائب عن غيره في قانون ضريبة الدخل دراسة  )المركز

 .00/1/1102( بتاريخ 2/6/442) بموجب االمر اإلداري المرقم جامعة الموصل

لموسومة وا المختار(عوني خطاب  خالد)الطالب اشراف عمى رسالة الماجستير  (13
 .كمية الحقوق/ جامعة الموصل الجنائي(الوسائل العممية الحديثة في االثبات  )دور

( ياو عقر لجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب )بشار احمد محمد  عضو (14
كمية القانون/ جامعة  مقارنة(تساند االدلة في المواد الجزائية دراسة  )مبدأوالموسومة 

 .11/3/1103( بتاريخ 0/0/155) مرقمبموجب االمر اإلداري ال دىوك

والموسومة  عباس(احمد  )شاىينعضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الطالب  (15
 كمية القانون/ جامعة كركوك مقارنة(في القضاء العسكري العراقي دراسة  )االختصاص

 .18/01/1103( بتاريخ 6/31/137) بموجب االمر اإلداري المرقم

 (الجحيشيالدكتوراه الطالب )ىاشم محمد احمد عضو لجنة مناقشة اطروحة  (16
 االسبلمية(الجنائية في جرائم االخبلق / دراسة مع احكام الشريعة  )السياسةوالموسومة 

( بتاريخ 2/6/0753) بموجب االمر اإلداري المرقم كمية الحقوق/ جامعة الموصل
11/4/1103. 

والموسومة  اضل(فعزت  )محمدعضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه الطالب  (17
الحكومة االتحادية في ضوء التوازن بين السمطات في ظل الدستور العراقي لسنة  )فاعمية
 بموجب االمر اإلداري المرقم كمية الحقوق/ جامعة الموصل مقارنة(/ دراسة  1114

 .1103/ 05/01س( بتاريخ  033)
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الموسومة ( و الجبوريمحمود انس عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه الطالب ) (18
  .كمية الحقوق/ جامعة الموصل مقارنة(دراسة  المسؤولية الجنائية لموزير)

( والموسومة )مبدأ ىاني يونس احمدعمى أطروحة الدكتوراه لمطالب ) اشراف (21
  .كمية الحقوق/ جامعة الموصل المساواة في القانون الجنائي(

 المنازعةالموسومة )( و فضيمة عباس غائب) ةاشراف عمى أطروحة الدكتوراه لمطالب (20
بموجب االمر  ( كمية الحقوق/ جامعة الموصلالضريبية في التشريع العراقي دراسة مقارنة

 .00/01/1105ر ك ح ق بتاريخ  140اإلداري المرقم 

 ( والموسومةايمان ثابت يونس صالحلمطالبة ) رسالة الماجستيراشراف عمى  (21
قارنة( كمية الحقوق/ جامعة الموصل دراسة م )المسؤولية الجزائية عن تشغيل األطفال

 .10/01/1101بتاريخ ( 2/6/2212)بموجب االمر اإلداري المرقم 

مطالب )محمد ىاشم صبري( والموسوم العالي ل دبموماللجنة مناقشة بحث  عضو (22
بموجب  كمية الحقوق/ جامعة الموصل )حقوق االسرة ودور األمم المتحدة في تعزيزىا(

 .17/01/1104( بتاريخ 0370ر.ع/) االمر اإلداري المرقم

 عبد اهللقيصر سالم يونس عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه الطالب ) (23
كمية  دراسة مقارنة( جنائية لممؤسسة االعبلمية( والموسومة )المسؤولية الالحرباوي

( بتاريخ 0850)ر/ بموجب االمر اإلداري المرقم الحقوق/ جامعة الموصل
10/01/1104. 

زىراء ىشام إبراىيم عبد الرحمن ) ةناقشة رسالة الماجستير الطالبمرئيس لجنة  (24
/ حقوقدراسة مقارنة( كمية ال مصادرة التأمينات في العقود االدارية( والموسومة )القزاز

 .02/00/1105بتاريخ ( 1204)ر/بموجب االمر اإلداري المرقم  الموصلجامعة 

( مد رضا يونس الطحانعمي محعضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه الطالب ) (25
دراسة دور القضاء اإلداري في الرقابة عمى األسباب الواقعية لمقرار اإلداري والموسومة )

( بتاريخ 487مقارنة( كمية الحقوق/ جامعة الموصل بموجب االمر اإلداري المرقم )ر/
11/2/1106. 

دور الدليل مقوم عممي لرسالة الماجستير لمطالبة )زينب إبراىيم حسين( والموسومة ) (26
المنفرد في الحكم الجزائي/ دراسة مقارنة( كمية القانون والسياسة/ جامعة كركوك بموجب 

 .14/6/1106( بتاريخ 6/31/0177االمر اإلداري المرقم )
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( والموسومة يونس ىادي المولى اسراءلمطالبة ) ألطروحة الدكتوراهمقوم عممي  (27
بموجب  الموصل/ جامعة حقوقارنة( كمية السة مق/ دراالحماية الجنائية لمحق في الصورة)

 .01/01/1106( بتاريخ 642) االمر اإلداري المرقم

( والموسومة عدنان يحيى الفيل عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه الطالب )عمي (28
ل بموجب دراسة مقارنة( كمية الحقوق/ جامعة الموصالتنظيم القانوني لموساطة الجنائية/ )

 .14/2/1108( بتاريخ 2/6/0117م )االمر اإلداري المرق
 
 
 

                                        -االداريظ: المؼام  
 ذمن رئيس الغرع الطام في كليظ الحػوق/جامطظ الموصل 

 .2011لعايظ   2002 طامال

 امعة دىوك.جعضو لجنة القانون الجنائي لطمبة الدراسات العميا في جامعة الموصل و -اوال: 
 ولحد اآلن. 0887المجان االمتحانية في كمية القانون جامعة الموصل منذ عام  عضو- ثانيا:

 .1113-1112لجنة الدراسات العميا في كمية القانون جامعة الموصل لؤلعوام  عضو-ثالثا: 

 المكتب االستشاري القانوني في كمية القانون جامعة الموصل. عضو-رابعا: 

 .1111-0887ية القانون جامعة الموصل لؤلعوام القسم العام في كم مقرر-خامسا: 

التخرج في كمية القانون  لجنة مناقشة رسائل التخرج وعضو عمى رسائل مشرف-سادسا: 
، وفي كمية القانون جامعة دىوك لمعام 1103ولغاية العام  0887عة الموصل منذ عام جام

 .1113-1112الدراسي 
    ج في كمية القانون التخر  رسائلمناقشة  التخرج وعضو لجنة رسائلمى ع مشرف-سابعا: 

 .1113-1112جامعة دىوك لمعام الدراسي 

 انضباط الطمبة في كمية القانون جامعة الموصل.لجنة  عضو-: ثامنا

 .1100 – 1117لؤلعوام المجنة العممية في الفرع العام  رئيس-: تاسعا

صل بموجب االمر الجامعي المرقم في جامعة المو  الفرع العام في كمية القانون رئيس- عاشرا:
 .05/00/1117بتاريخ8/7/06751
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 -المجتمع(:  )خدمظالخدمظ االجتماريظ 
 العمل محام امام المحاكم الجنائية. -0

 عضو المكتب االستشاري القانوني في كمية القانون في جامعة الموصل. -1

 العنف.ع عن موضو  1103في محافظة كركوك في العام القاء محاضرات عمى النازحين  -2

 .1105-1104القاء محاضرات عمى النازحين من محافظة نينوى في األعوام   -3

 
 

 -الطلميظ: البحوث الكتب و
 العراقية والعربية في العديد من المجبلت العممية البحوثالكتب و قام بنشر ألعديد من        

 -يأتي: وكما 
قوق كمية القانون لرافدين لمحبحث بعنوان )السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي( في مجمة ا -0

 .1112/ السنة الثامنة /  05/ جامعة الموصل المجمد االول / العدد 

نشر مقالة بعنوان )تعريف المسؤولية الجنائية( عمى الموقع االلكتروني لكمية الحقوق في  -1
 جامعة الموصل عمى الموقع

rights.uomosul.edu.iq/files/files/files_231463.pdf 
قوق كمية الحق في تحريك الدعوى الجزائية( في مجمة الرافدين لمحتطور ان )بحث بعنو  -2

 .1112/السنة الثامنة  08القانون / جامعة الموصل المجمد االول /العدد 

قوق كمية القانون / ( في مجمة الرافدين لمحالدولة العامة بأموالبحث بعنوان )التعريف  -3
 .1113سنة التاسعة /ال 11 عددالجامعة الموصل المجمد االول /

المضامين الخاصة بمصادقة الواليات  بحث بعنوان )القانون الجنائي وحقوق اإلنسان -4
بحوث ( في مجمة المتحدة عمئ المعاىدة الدولية المتعمقة بالحقوق السياسية والمدنية

 .1113 /العدد التاسع /مستقبمية الصادرة عن كمية الحدباء الجامعة

( في مجمة األمن والقانون الصادرة دولة عمى االموال العامة)تكييف حق البحث بعنوان  -5
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة السنة الثانية عشرة / العدد عن أكاديمية شرطة دبي ف

 .1113االول / 

بحث بعنوان )مفيوم المال العام ونظم حمايتو في الشريعة اإلسبلمية( في مجمة الشريعة  -6
العدد  /ي جامعة اإلمارات العربية المتحدةف النشر العمميعن مجمس  والقانون الصادرة

 .1113 /العشرون
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بحث بعنوان )العدول االختياري عن إتمام الجريمة في الشريعة اإلسبلمية والقانون  -7
ائي الوضعي( في مجمة االمن والقانون الصادرة عن اكاديمية شرطة دبي في دولة الجن

 .1116مسة عشرة / العدد االول / االمارات العربية المتحدة السنة الخا

ة دراسة مقارنة مع احكام الشريعة الوضعي ان )جريمة الزنا في القوانينبحث بعنو  -8
اإلسبلمية( في مجمة االمن والقانون الصادرة عن اكاديمية شرطة دبي في دولة االمارات 

 .1115العربية المتحدة السنة الرابعة عشرة / العدد االول / 

لمال العام( في مجمة بحوث مستقبمية عمى اائم االنتفاع الواقعة بعنوان )جر  بحث -01
 .1114العدد العاشر /  /الصادرة في كمية الحدباء الجامعة

بحث بعنوان )مبدأ االقتناع القضائي( في مجمة الرافدين لمحقوق كمية القانون / جامعة  -00
 الموصل.

قوق في مجمة الرافدين لمح بحث بعنوان )التخمف العقمي وأثره في المسؤولية الجزائية( -01
 .1114، / السنة العاشرة15عدد / 2مجمد كمية القانون / جامعة الموصل، 

قوق كمية بعنوان )قرينة البراءة في القانون الجنائي( في مجمة الرافدين لمح بحث -02
 .1115/ السنة الحادية عشرة /  21 المجمد الثامن / العددالقانون / جامعة الموصل 

/ نون الجنائي( في مجمة الرافدين لمحقوققامبدأ المساواة في الالخبلل ب)ابعنوان  بحث -03
 .1115، 17، اإلصدار جامعة الموصل

العامة بوسائل تقنية  باآلدابانشاء موقع او نشر معمومات مخمة  )جريمةبعنوان  بحث -04
 المجمد /العدد الرابع واالربعون /في مجمة الرافدين لمحقوق/ جامعة الموصل المعمومات(

                                                               .1101الثاني عشر/السنة الخامسة عشرة 

/الناشر المكتبة العصرية لمنشر  (في القانون الجنائي المقارن )بحوثبعنوان  كتاب -05
 .1118زيع / جميورية مصر العربية /والتو 

اسطة وسائل تقنية المعمومات دراسة العامة بو  باآلدابجريمة االخبلل بعنوان ) بحث -06
كمية في  المستقبميةفي مجمة بحوث مستقبمية التي تصدر عن مركز الدراسات  مقارنة(

 .1101لمعام  18،21عدد اللجامعة االحدباء 

في مجمة الرافدين  الجنائي(اجيزة التصوير الحديثة في االثبات  )دوربعنوان  بحث -07
 .06/ السنة 44/ العدد 04المجمد ، موصللمحقوق في كمية الحقوق / جامعة ال

في مجمة الرافدين لمحقوق في  واالستقبلل(بعنوان )القانون الجنائي بين التبعية  بحث -08
 .1102، لمعام 45، اإلصدار كمية الحقوق / جامعة الموصل
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الشريعة في مجمة  الجنائية(بعنوان )اساليب الصياغة القانونية لمنصوص  بحث -11
 .1104 السنة التاسعة والعشرون، ،51مارات العربية المتحدة، العدد ، دولة االوالقانون

/  صادر عن دار الجامعة الجديدة المقارن(في القانون الجنائي  )دراساتبعنوان  كتاب -10
 .1103االسكندرية / جميورية مصر العربية / 

في مجمة الفقو والقانون نشر بحث بعنوان )مبدأ المساواة في القانون الجنائي(  -11
 .1103/ سنة 08لمغربية االلكترونية/ العدد ا

 الكويتيةفي مجمة الحقوق نشر  العقوبات(المصطمح في قانون  )ذاتيةبعنوان  بحث -12
 .1105/ 3العدد 

صادر عن دار الحامد  مقارنة(الجزائية لممال العام دراسة  )الحمايةبعنوان  كتاب -13
 .1104لمطباعة والنشر 

في مجمة القانون واالعمال  (باإلدانةي اساس الحكم )اليقين القضائنشر مقالة بعنوان  -14
االنترنت عمى الموقع بتاريخ موقع المجمة االلكتروني عمى  المغربية االلكترونية عمى

13/1/1105.  www.droitetentreprise.com 

( في مجمة الجريدة القانونية التعريف بالمسؤولية الجنائيةنشر مقالة بعنوان ) -15
 عمى موقع المجمة االلكتروني. 2/1/1105المقال بتاريخ ، وقد نشر المغربية

 www.alkanounia.com 

اإلماراتية مفترضات الجريمة( مقبول لمنشر في مجمة االمن والقانون بعنوان )بحث  -16
1105. 

( باالشتراك ة مقارنةدراس العامة باألخبلقكتاب بعنوان )جرائم تقنية المعمومات المخمة  -17
، صادر عن دار السنيوري لمطباعة والنشر، بيروت، فاضل مع الدكتور محمد عزت

1106. 

التفريد القضائي لمعقوبة ودوره في تحقيق المساواة في القانون الجنائي( بعنوان )بحث  -18
مقبول لمنشر في مجمة كمية القانون لمعموم باالشتراك مع الدكتور ىاني يونس احمد 

 .05/3/1106بتاريخ  068نونية والسياسية في جامعة كركوك بموجب االمر المرقم القا

( باالشتراك مع الدكتور ىاني يونس احمد مقبول تنفيذي لمعقاببحث بعنوان )التفريد ال -21
لمنشر في مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسية في جامعة كركوك بموجب االمر 

 .05/3/1106بتاريخ  071المرقم 

نشر في مجمة كمية ( التخمف العقمي واثره في المسؤولية الجنائيةبحث بعنوان ) -20
 .1103 بتاريخالسنة الثانية  7الكويتية العالمية العدد القانون 

http://www.alkanounia.com/
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مسؤولية الجزائية عن تجنيد األطفال الستخداميم في االعمال المسمحة بعنوان )ال بحث -21
الدراسات مقبول لمنشر في مجمة  ثابت يونس ايمان باحثة( باالشتراك مع الدراسة مقارنة

بتاريخ  344بموجب االمر المرقم  تكريتجامعة التاريخية والحضارية في 
11/00/1106. 

حقوق لمقال نشر في مجمة جيل  (/الحماية الجنائية لمحقوق والحرياتمقال بعنوان ) -22
 .50الصفحة  16االنسان العدد  

( في مجمة الجريدة القانونية المغربية، نائينشر مقالة بعنوان )مواجية التضخم الج -23
 عمى موقع المجمة االلكتروني. 5/1/1107وقد نشر المقال بتاريخ 

www.alkanounia.com 

نشر مقالة بعنوان )أوجو قصور منظومة القانون الجنائي( في مجمة القانون واالعمال  -24
 عمى موقع المجمة االلكتروني .6/1/1107السادس عشر بتاريخ  المغربية في العدد

www.droitetentreprise.com 
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