
 كاظماعبرداهللاانزالاجاسمااردس اادردتورساامل
 ( اللقب العلميحسب او االستاذ المساعد الدكتور او الدكتور او المدرس المساعد ) 

 ..................................القانونقســـم ............
يتم ذكر )رئيس القسم او مسؤول وحدة كذا  –..................... قانون.....دكتوراه 

  ختصاص والوظيفة االدارية ان وجدت(اال
                                                     االيميل

kazem.abdullah@alfarabiuc.edu.iq (يوضع االيميل الجامعي الرسمي) 

 

 الشهادات العلمية

 6106 ..................، السنةشمس عين الدكتوراه ، جامعة .................

 6106  ....................، السنةاالسراءالماجستير، جامعة ...............

 0997 ..........................، السنةالبصرةالبكلوريوس، جامعة .......

 

 التاريخ الوظيفي
 واالختصاص او العناوين الوظيفية حسب السنين(اسطر عن التاريخ الوظيفي او التعريف بالخبرة  5-4)نبذة شخصية: 

ولحد االن في كلية الفارابي الجامعة  6105متقاعد بدرجة مدير عام ، تدريسي في كلية الحكمة الجامعة وبعدها تدريسي من عام 

  باختصاص قانون جنائي 

 

 

 

 

 التدريـــس
 عن كل منها()تذكر المواد الدراسية التي يدرسها التدريسي االن مع موجز بسيط 

تدرٌس مادة / االجرام والعقاب ، *تدرٌس مادة/ القانون العام، *تدرٌس مادة/ القانون 

 الخاص،*تدرٌس مادة/ أصول المحاكمات الجزائٌة، *تدرٌس مادة/ التحقٌق الجنائً والطب العدلً.

 

 يــاالهتمام البحث
 )تذكر مجاالت البحث العلمي السابقة والحالية بشكل نقاط(

 .5102ضمانات المتهم فً مرحلة ما قبل المحاكمة وإثنائها. السنة   - 

 .5102نطاق حجٌة الحق فً الصورة من الناحٌة الموضوعٌة واإلجرائٌة)دراسة مقارنة(.السنة  -

دور االدعاء العام فً نظام الفصل والجمع فً مهام االتهام والتحقٌق والمحاكمة)دراسة  -

 .5102مقارنة(.السنة 

 .5102مشروعٌة الصورة كدلٌل فً اإلثبات الجنائً)دراسة مقارنة(. السنة   -

 .5102التعدي على حرمة القبور. السنة  -

 .5102التحرش الجنسً بالوسائل اإللكترونٌة فً التشرٌع العراقً.) باللغة االنكلٌزٌة( السنة -



 . 5151المسؤولٌة الجنائٌة للطبٌب عن عملٌات التجمٌل فً ضوء التشرٌعات العراقٌة. السنة  -

 .5150ظاهرة التسول وسٌاسات المواجهة فً التشرٌع العراقً. السنة   -

 .5150االنماط السلوكٌة لجرائم النساء ودوافعها، السنة -

 .5150راقً، السنة الحماٌة الجنائٌة تجاه جائحة كورونا فً التشرٌع الع -

 .0202اساليب المسح االجتماعي الجنائي المعاصر السنة  -

 

 

 

 ةــورات العلميــالمنش
 منشور ( 05-01)تدرج أهم وأحدث المنشورات العلمية والبحثية بشكل مصادر على اال تتجاوز 

 5102لبن التشرٌع والقضاء، لسنة  تطبٌقات فً الطب العدلً -

 .5151الملوث فً ضوء القانون العراقً، لسنةالحماٌة الجنائٌة للدم  -

 

 

 النشــاطات العلميــة
 (أية معلومات اخرى مثل االنتماء الى الجمعيات العالمية والمحلية او ادارة تحرير مجلة او غيرها

 #عضو نقابة المحامٌن العرقٌٌن

 #عضو نقابة المحامٌن العرب

 العراقيين ن#عضو نقابة االكاديميي

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


