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 السيرة الذاتية لعضو ىيئة التدريس -كمية القانون والعموم السياسية  –جامعة االنبار      
 

 (CVالسيرة الذاتية)
 الدليميفاضل عواد محيميد  االســم 
  : معمومات عامةاوال

 حي القدس /الخالدية نوان: االنبار/.الـعـ1 
  كميه القانون والعموم السياسية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :القانون العام / القانون الجنائيالتخصص 
 المقب العممي : استاذ مساعد 
  :العنوان البريدي- 
  :00140202870نقال 
 يالبريد االكترون  :fadawd57@uoanbar.edu.iq 
 

 .معمومات شخصية  :2
 عراقي  :والجنـسي       الحبانيةمكان الــوالدة :    
 ......................جواز سفر:  1979\1\24تاريــخ الوالدة :     
 (4) عدد األطفال :                              متزوجالحالة االجتماعية :  

 : المؤىالت العممية : اوال
 الحصول عميياتاريخ  الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2001 العراق الموصل البكالوريوس 
 2003 العراق المستنصرية الدبموم العالي 
 2006 العراق بابل الماجستير 

 2015 العراق الموصل الدكتوراه
 الغزو الثقافي واستراتيجية المواجية  :الدبموم العالي  عنوان رسالة 
 دراسة مقارنة  – الجنائيذاتية القانون  : الماجستير  عنوان رسالة- 
  عنوان اطروحة الدكتوراه : الجرائم الماسة بالحقوق االجتماعية لمطفل– 

  -دراسة مقارنة
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 الجية المانحة التاريخ المقب
 جامعة االنبار  8/2/2010 مدرس مساعد

 جامعة االنبار  23/1/2016 مدرس
 جامعة االنبار 26/9/2020 استاذ مساعد 

 
 

 الجية الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من
كمية القانون والعموم السياسية / جامعة   تدريسي  

  االنبار / الفموجة
2009 2013 

/ جامعة  كمية القانون والعموم السياسية  تدريسي 
 االنبار

 لحد االن  2013

 المقررات الدراسية التي قمت يتدرسيا رابعا: 
 

 الفصل المادة القسم
 2009 العقوبات العام القانون
 2010 العقوبات العام + المحاكمات الجزائية القانون

 2011 االجرام والعقاب + القانون االداري القانون         
 2012 العقوبات العام القانون
 2013 االجرام والعقاب القانون
العقوبات الخاص + المحاكمات الجزائية+  القانون

 التحقيق الجنائي
2014 
 
 
 

 2015 العقوبات العام + العقوبات الخاص      القانون
االجرام والعقاب +العقوبات العام + العقوبات  القانون

 الخاص 
2016 
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 2019-2017 العقوبات الخاص  القانون
 2020 العقوبات الخاص _القانون الدولي االنساني  القانون

 
 التي اشرف عمييا  : الرسائل
 الدعوى الجزائية القواعد الدستورية .التالزم بين احكام  .1
 الحماية الجنائية لمعمال االحداث في التشريع العراقي  .2

 
 سادسا : المؤتمرات والندوات العممية التي شارك بيا 

 نوع المشاركة مكان انعقادىا السنة العنوان ت
استراتيجية مكافحة مؤتمر  

الفساد المالي واالداري في 
  العراق 

 مشارك ببحث  المعارف الجامعة كمية  2018

 
 

   سابعا : االنشطة العممية االخرى :    
 خارج الكمية  داخل الكمية 

 المشاركة بمجان عممية    (دور التحقيق الجنائي  تحقيق العدالةالمشاركة بندوة ) 
 
 
 

 :  ثامنا : المشروعات البحثية في مجال التخصص
 

  اسم المجلة المنشور سادسا: البحوث المنشورة      ت
 منشور  سنة النشر

حق الطفل في النسب والجرائم المرتبطة  1
 به

 منشور 6116 مجلة جامعة تكريت للحقوق 

 –مبررات اصدار قانون العفو العام  6
دراسة قانوني في تشريع قانون العفو 

 6116لسنة  67العام رقم 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 القانونية والسياسية 

 منشور 6118

انتهاك الكرامة االنسانية المترتبة على  3
 التقدم العلمي 

 

 منشور 6118 مجلة كلية المعارف الجامعة

 منشور 6161 مجلة جامعة تكريت للحقوق  الباعث والغاية من منظور القانون الجنائي 4
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بواسطة الغير عن المسؤولية الجنائية  5
 االستخدامات النفعية للطاقة النووية

مجلة كلية القانون للعلوم 
القانونية والسياسية / 

 جامعة كركوك
 

 منشور 6161

الوسيلة النفسية واثرها في تحقق  6
 المسؤولية الجنائية

مجلة كلية القانون والعلوم 
السياسية / الجامعة 

 العراقية 

 منشور 6161

التالزم بين القواعد الدستورية وقاعدة  7
 الشفوية في الدعوى الجزائية 

المجلة العراقية / الجامعة 
 العراقية 

 مقبول للنشر  6161

االثبات في دعاوى عمل االحداث وسلطة  8
 القاضي في فرض الجزاء 

المجلة العراقية / الجامعة 
 العراقية 

 مقبول للنشر  6161

    

 
 

 والمحمية والدولية :تاسعا : عضوية الييئات العممية 
 # عضو لجنة ارشاد وتوجية الطالب 

 عضو لجنة عممية / قسم القانون # 
 #عضو لجنة دراسات عميا / قسم القانون

 #عضو في لجان مناقشات رسائل الماجستير داخل وخارج الكمية  
 #عضو مجمس قسم القانون 

 عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج الدرسات االولية #
 #عضو لجنة استالل عممي لرسائل الماجستير 

, 2016, 2015, 2014, 2011, 2010, 2009لمسنوات ) # عضو لجنة امتحانية 
2017 ,2018 ,2019). 

 عضو نقابة االكاديميين / االنبار  . #
 

 عاشرا : كتب الشكر والجوائز وشيادات التقدير 
 السنة  الجية المانحة  كتب الشكر او الجوائز 

 2010 عميد كمية القانون / الفموجة شكر وتقدير
 2013 عميد كمية االدارة واالقتصاد / الفموجة   شكر وتقدير 

  2017 رئيس جامعة االنبار   2شكر وتقدير  عدد 
 2018 رئيس جامعة االنبار  شكر وتقدير 
 2019 رئيس الجامعة االنبار  2عدد شكر وتقدير 
 2020 معالي وزير التعميم العالي  شكر وتقدير 
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 2020 رئيس جامعة االنبار  شكر وتقدير 
 2021 معالي وزير التعميم العالي  شكر وتقدير 
 2021 رئيس جامعة االنبار  شكر وتقدير 

 
 الحادي عشر : الكتب المؤلفة او المترجمة : ال يوجد  

 ثاني عشر : المغات 
 # االنكميزية 
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