
  

 .الراشدي شاهين اميل جبار عاشور. د .م. أ : االسم الكامل

 .كلية القانون/  ميسان جامعة :محل العمل

 .4991/ 6/9ميسان  : محل وتاريخ الوالدة

 .2149/ 2/41مدرس دكتور منذ  :اللقب العلمي

 .متزوج ولدي اربعة اطفال :الحالة االجتماعية

 .حي عواشة -العمارة -ميسان -العراق :السكن الحالي

 ..دكتوراه في القانون الجنائيدكتوراه في القانون الجنائي  ::التخصص العلمي الدقيقالتخصص العلمي الدقيق

         07717092934: : رقم الهاتفرقم الهاتف

 او او   ameelashour@uomisan.edu.iq:    :    االيميل االيميل 
                     mameelashour@yahoo.co 

 

 : المؤهالت العلمية

 ..02220222-11111111  بكلوريوس قانون جامعة جامعة البصرةبكلوريوس قانون جامعة جامعة البصرةحاصل على شهادة حاصل على شهادة  ..11

من جامعة بيروت العربية عاام من جامعة بيروت العربية عاام   العامالعامحاصل على شهادة الماجستير في القانون حاصل على شهادة الماجستير في القانون  ..00

دراةاااة دراةاااة //الحماياااة اردارياااة للعااال  العاماااة الحماياااة اردارياااة للعااال  العاماااة ))عااان رةاااالة الموةاااومة عااان رةاااالة الموةاااومة   02110211

 ..جيدجيد  (.(.مقارنةمقارنة

  ((UUM))علاااى شاااهادة الاااد توران فاااي القاااانون ال  اااا ي مااان جامعاااة علاااى شاااهادة الاااد توران فاااي القاااانون ال  اااا ي مااان جامعاااة حاصااال حاصااال  ..33

المساوولية ال  ا ياة عان يلوياه الهاوا  المساوولية ال  ا ياة عان يلوياه الهاوا  ) ) بب  الماليزية عن الطروحاة الموةاومةالماليزية عن الطروحاة الموةاومة

 ..تيازتيازممأأوبدرجة وبدرجة ( ( 02220222بعد عام بعد عام   في العرا في العرا 

حاصاال علااى القاام العلمااي لدرجااة اةااتاا مساااعد  فااي القااانون ال  ااا ي بتاااري  حاصاال علااى القاام العلمااي لدرجااة اةااتاا مساااعد  فااي القااانون ال  ااا ي بتاااري   ..44

00//1212//02020202.. 

mailto:ameelashour@uomisan.edu.iq
mailto:ameelashour@yahoo.com


 

 ::األكاديميةاألكاديميةخبرات خبرات الال

ادرس العدييد مين ميواد ادرس العدييد مين ميواد   21422142  -21442144//محاضر فيي كليية القيانون  سيم العيام محاضر فيي كليية القيانون  سيم العيام  ..44

الجنييائي و الطييع العييدلي وامييول المحاكمييا  الجزائييية الجنييائي و الطييع العييدلي وامييول المحاكمييا  الجزائييية القييانون القييانون   منهييامنهييا  القييانونالقييانون

والتحقيييق الجنييائي و ييانون العقوبييا  العييام والالييام وعلييم ا جييرام والقييانون والتحقيييق الجنييائي و ييانون العقوبييا  العييام والالييام وعلييم ا جييرام والقييانون 

ومييادة الل يية ا نكليزييية فييي ومييادة الل يية ا نكليزييية فييي وحقييوق ا نسييان وميينهث البحيين القييانوني وحقييوق ا نسييان وميينهث البحيين القييانوني اإلداري اإلداري 

 ..القانونالقانون

 ..محاضر في كلية القانون لطلبة الدراسا  العليا لمادة القانون الجنائيمحاضر في كلية القانون لطلبة الدراسا  العليا لمادة القانون الجنائي ..22

 ..21412141( ( علية السالمعلية السالم))محاضر في كلية القانون جامعة األمام المادق محاضر في كلية القانون جامعة األمام المادق  ..33

 ..21412141( ( عليه السالمعليه السالم))محاضر في كلية القانون جامعة ا مام الكاظم محاضر في كلية القانون جامعة ا مام الكاظم  ..11

 ..21412141د جامعة ميسان د جامعة ميسان محاضر في كلية ا دارة وا  تمامحاضر في كلية ا دارة وا  تما ..55

 ..21442144  مدير شعبة القانونية في كلية القانون جامعة ميسانمدير شعبة القانونية في كلية القانون جامعة ميسان ..66

 ..21422142مدير شعبة التقيم ا داء في كلية القانون جامعة ميسانمدير شعبة التقيم ا داء في كلية القانون جامعة ميسان ..99

 ..21492149مدير شعبة الدراسا  العليا في كلية القانون جامعة ميسان مدير شعبة الدراسا  العليا في كلية القانون جامعة ميسان  ..22

 ..21412141مقررالقسم العام في كلية القانون جامعة ميسان مقررالقسم العام في كلية القانون جامعة ميسان  ..99

 ..21212121  -21422142لعليا في كلية القانون جامعة ميسان لعليا في كلية القانون جامعة ميسان مقرر الدراسا  امقرر الدراسا  ا ..4141

 ..جامعة ميسانجامعة ميسانووالعلمية في كلية القانون العلمية في كلية القانون   الجانالجانلجان لجان   العديد منالعديد من  عضو فيعضو في ..4444

 ..ميسانميسان  جامعيةجامعية  ا دارية والتحقيقية فيا دارية والتحقيقية في  العديد من لجانالعديد من لجان  عضو في لجانعضو في لجان ..4242

 ..كاديميينكاديميينعضو في لجنة اتحاد الحقو يين لالساتذه ا عضو في لجنة اتحاد الحقو يين لالساتذه ا  ..4343

 ..العرا يين العرا يين عضو في نقابة ا كاديمين عضو في نقابة ا كاديمين  ..4141

 ..النزاهةالنزاهة  هيئةهيئة  تالمتالم  وزاريةوزارية  في لجانفي لجان  عضوعضو   ..4545

 ..لجنة استثمار لالكاديمين العرا يين في ميسانلجنة استثمار لالكاديمين العرا يين في ميسان  عضوعضو   ..4646

 ..21492149عضو في الجنة التحضيرية لمؤتمر كلية القانون منعقد في عضو في الجنة التحضيرية لمؤتمر كلية القانون منعقد في  ..4949

لطلبيية الدراسييا  العليييا فييي كلييية لطلبيية الدراسييا  العليييا فييي كلييية مشييرع علييا رسييائل الماجسييتير لعديييد ميين مشييرع علييا رسييائل الماجسييتير لعديييد ميين    ..4242

 ..القانونالقانون



 ..المؤتمرا  الدولية والمحليةالمؤتمرا  الدولية والمحليةمشارك في العديد من مشارك في العديد من  ..4949

 ..محافظة ميسان والارجهامحافظة ميسان والارجهايد من الندوا  العلمية في داالل يد من الندوا  العلمية في داالل مشارك في العدمشارك في العد ..2121

مشارك في العديد من الندوا  والورش ا لكترونية وحامل عليا العدييد مين مشارك في العديد من الندوا  والورش ا لكترونية وحامل عليا العدييد مين  ..2424

 ..شهادا  المشاركة والتقديرشهادا  المشاركة والتقدير

دورا  علمييية فييي دورا  علمييية فييي العديييد ميين العديييد ميين حامييل علييا شييهادا  تقديرييية بمشيياركة فييي حامييل علييا شييهادا  تقديرييية بمشيياركة فييي  ..2222

 ..ائق التدريسائق التدريسالحاسوع وطرالحاسوع وطر

 ..العالمية العالمية س س يليل  في الل ة ا نكليزية وشهادة افي الل ة ا نكليزية وشهادة ا  حامل علا شهادة التوفلحامل علا شهادة التوفل ..2323

والبحين العلميي فيي والبحين العلميي فيي   من وزيير التعلييم العياليمن وزيير التعلييم العيالي  وتقديروتقدير  حامل علا كتاع شكرحامل علا كتاع شكر ..2121

 ..لحمولي علا درجة ا متياز في الدكتوراه من ماليزيالحمولي علا درجة ا متياز في الدكتوراه من ماليزيا  العراقالعراق

 ..جامعية ميسانجامعية ميسان  والتقديروالتقدير  حامل علا العديد من كتع الشكرحامل علا العديد من كتع الشكر ..2525

حامييل علييا العديييد ميين كتييع الشييكر وثمييين الجهييود لكلييية القييانون جامعيية حامييل علييا العديييد ميين كتييع الشييكر وثمييين الجهييود لكلييية القييانون جامعيية    ..2626

 ..ميسانميسان

 ..حتراعحتراعأأاجادة الل ة العربية والل ة ا نكليزية باجادة الل ة العربية والل ة ا نكليزية ب ..2929

 ::البحوث المنشورةالبحوث المنشورة

مباادأ اللمر زيااة ارداريااة واةااا ي قاايي العلقااة بااين الحكومااة المر زيااة وم ااالا المحافقااات مباادأ اللمر زيااة ارداريااة واةااا ي قاايي العلقااة بااين الحكومااة المر زيااة وم ااالا المحافقااات  ..11

 .. 02120212ياري  نشر ياري  نشر                                                                                                                                                                .العراقيةالعراقية

 ..02120212ياري  ال شر ياري  ال شر                                                                             . . لطراف العقد ارداري لطراف العقد ارداري للالحماية القضا ية الحماية القضا ية  ..00

 ..02120212ياري  ال شر ياري  ال شر                                                 . . التشريعات الوط ية والدولية لمكافحة جرا ي المخدراتالتشريعات الوط ية والدولية لمكافحة جرا ي المخدرات ..22

 . . 02220222بعد عام بعد عام   في العرا في العرا   اإلدارياإلداريجرا ي الفساد جرا ي الفساد   لمكافحةلمكافحة  والدوليةوالدولية  ارجرا ات ال  ا يةارجرا ات ال  ا ية ..44

 ..02120212ياري  ال شر ياري  ال شر                                                                                                                                                                                                     

 ..02120212ياري  ال شر ياري  ال شر .                    .                    ال  ا يةال  ا ية  التحقيقالتحقيق  ةلطاتةلطات  مواجهةمواجهة  فيفي  ارنسانارنسان  حقو حقو   ضماناتضمانات ..55

 ..02120212ياري  ال شر ياري  ال شر . . اإلنساناإلنسان  لحقو لحقو   الدوليةالدولية  والمواثيقوالمواثيق  التشريعاتالتشريعات  ظلظل  فيفي  الس  ا الس  ا   حقو حقو   ضماناتضمانات ..22

 ..02102111ياري  ال شر ياري  ال شر   .                    .                    العرا العرا   فيفي  األقتصاديةاألقتصادية  ال را يال را ي  لمكافحةلمكافحة  ال  ا يةال  ا ية  التشريعاتالتشريعات ..77

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


8. THE CHALLENGES OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF 

THE OFFENDERS OF CRIMES OF AIR POLLUTION IN IRAQ 

AFTER 2003.                                                                  ياري  ال شرياري  ال شر 2016. 

9. CRIMINAL PROTECTION OF AIR THROUGH CRIMINAL LAW: 

THE CASE STUDY OF IRAQ.                                        ياري  ال شرياري  ال شر 2016. 

10. The Legal Framework for the Protection of the Air under International 

conventions  .                                                                        ياري  ال شرياري  ال شر  2016. 

11. Criminal liability of corporate bodies for polluting the environment  .    

 .2016                                                                                                                                                                             ياري  ال شرياري  ال شر

12. Legal Protection of Air Pollution in IRAQ   .  2016                                         ياري  ال شرياري  ال شر.  

13. Criminal liability of legal entities for polluting the environment: Shariah 

and law perspectives.   2016                                                                                                              ال شرال شرياري  ياري. 

14. CRIMINAL LIABILITY FOR AIR POLLUTION CRIMES IN IRAQ.                                                                 

 .2017                                                                                                                                                                           ياري  ال شر ياري  ال شر 

15. Criminal legislation to counter the threat of drug trafficking offenses. 

 .2018                                                                                                                                                                   ياري  ال شر         ياري  ال شر         

16. Criminal policy in Iraq to fight environmental pollution crimes. 

 .2018                                                                                                                                                                   ياري  ال شر         ياري  ال شر         

17. Criminal Liability Against Perpetrators of Economic Crimes. 

 .2019                                                                                                                                                                   ياري  ال شر         ياري  ال شر         

18. National and International Mechanisms to Combat Trafficking in 

Persons: An Iraqi Case Study.  .2019                                                                   ياري  ال شر        ياري  ال شر          

19. CRIMINAL POLICY FOR JUVENILE CRIMES FOR THE PERSPECTIVE 

OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW.                           ياري  ال شر 2020. 

20. Criminal Confrontation for Drug Offenses in Penal Legislations يااري    يااري      

 .2021   ال شرال شر

 ..02020202ياري  ال شر ياري  ال شر     ((((مقارنةمقارنة  دراةةدراةة))))  الطا فيةالطا فية  الفت ةالفت ة  أثارةأثارة  ل ريمةل ريمة  اإلجرا يةاإلجرا ية  ال وانمال وانم ..0101

 ((((مقارنةمقارنة  دراةةدراةة))))  الطا فيةالطا فية  الفتنالفتن  أثارةأثارة  جريمةجريمة  عنعن  المع ويةالمع وية  لألشخاصلألشخاص  ال زا يةال زا ية  المسووليةالمسوولية ..0000

 ..02020202ياري  ال شر ياري  ال شر                                                                                                                                                               

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  دراةاةدراةاة))))  ارجتمااعيارجتمااعي  التواصالالتواصال  مواقا مواقا   فايفاي  ارلكترونايارلكتروناي  اربتازازاربتازاز  جريماةجريماة  عانعان  ال  ا يةال  ا ية  المسووليةالمسوولية ..0202

 ..02020202ياري  ال شر ياري  ال شر                                                                                                                                         ((((مقارنةمقارنة

 ..ال يابيةال يابية  الحصانةالحصانة  ضو ضو   فيفي  العراقيالعراقي  ال وابال واب  م لام لا  لعضولعضو  ال زا يةال زا ية  المسووليةالمسوولية  حدودحدود ..0404

 ..02020202ياري  ال شر ياري  ال شر                                                                                                                                                            ..0505

ظاال التشاااريعات ظاال التشاااريعات   أرجاارا ات ال  ا يااة ضاااد مريكبااي ال اارا ي وضااامانات حقااو  ارنسااان فااايأرجاارا ات ال  ا يااة ضاااد مريكبااي ال اارا ي وضااامانات حقااو  ارنسااان فاااي ..0202

 ..02010201ياري  ال شر  ياري  ال شر                                                                                                            والمواثيق الدوليةوالمواثيق الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


