
 السيرة الذاتية
  :المعلومات الشخصية

  .صادق زغیر محیسن الكعبي -:االسم الثالثي واللقب 

 . ٠٣/6/1791العمارة  –میسان  -:محل وتاریخ الوالدة 

  .بنات اربعمتزوج ، ولدي  -:االجتماعیة  الحالة

 

  :الشھادات العلمية

 .177١جامعة بغداد  /كلیة القانون / بكالوریوس في القانون  -1

 .177١جامعة البصرة / كلیة القانون / ماجستیر في القانون الدولي  -2

 .2٣٣2جامعة بغداد / كلیة القانون / دكتوراه فلسفة في القانون الدولي  -٠

 

  :الدرجة العلمية
 .2٣٣2مدرس منذ عام  -1

 .1١/1/2٣٣7أستاذ مساعد منذ  -2

 2٣19عام استاذ منذ  -٠

 

  :العلمية والعمليةالخبرات 

-177١كلیة شط العرب الجامعة للمدة / اً في قسم القانون راضعملت مح

2٣٣2. 

ورئیسا لقسم القانون العام فیھا  2٣٣2 جامعة البصرة/ أستاذ في كلیة القانون 

 .1/1/2٣٣6إلى   2٣٣٢ /1/١ من للمدة

جامعة / اً لمادة حقوق اإلنسان ومبادئ الدیمقراطیة في كلیة التربیة عملت أستاذ

 .2٣٣9 لغایة 2٣٣6میسان من 

فرع میسان / جامعة اإلمام جعفر الصادق / عملت محاضر اً في قسم القانون 

 .2٣1٣لغایة  2٣٣6للمدة من 

لغایة  2٣٣١اً في المعھد العربي للمحاسبین القانونیین منذ عام عملت محاضر

2٣٣6. 

اً في لجنة تطویر منھاج القانون في جامعة البصرة بالتعاون مع عملت عضو

جامعة دیبول للفترة من / كلیة القانون / اإلنسان  ولي لقانون حقوقدالمعھد ال

2٣٣٠ -2٣٣٢. 

 من جامعة میسان للمدة/ عملت معاون عمید للشؤون اإلداریة في كلیة القانون 

 .2٣٣١لغایة  2٣٣9

 .2٣1٠/ 1/ 6لغایة  2٣٣١ /1/11 لكلیة القانون بتاریخ عملت عمیداً 

 2٣1١/ 1/ 7لغایة  2٣1٠ /6/1عملت عمیداً لكلیة العلوم السیاسیة بتاریخ 

 . مساعد رئیس جامعة میسان للشؤون القانونیة واإلداریةعملت 

 



              . 

 

  :الدورات التدریبية

( أعداد مناھج لتدریس مادة حقوق اإلنسان في العراق  )دورة تدریبیة حول   .1

 .26/6/2٣٣٢-21 في الدنمارك للمدة من

بإشراف المعھد ( أعداد الدستور العراقي الجدید ) دورة تدریبیة حول   .2

 من  جامعة دیبول في بغداد للمدة/ القانون  كلیة –الدولي لقانون حقوق اإلنسان 

٠-6/2/2٣٣٢ . 

بأشراف المعھد ( تطویر مھنة المحاماة في العراق ) ة حول دورة تدریبی  .٠

جامعة دیبول في بغداد للمدة من / كلیة القانون  – الدولي لقانون حقوق االنسان

19- 17/9/2٣٣٢ . 

 

 :النشاطات

 177١عضو اتحاد الحقوقیین العرب منذ 

 177١عضو نقابة المحامین العراقیة منذ 

  .میسانعضو منظمة حقوق اإلنسان في 

  .عضو منظمة مدینة في حاجة في البصرة

  .عضو جمعیة البصرة والجنوب فرع میسان

السلطة ) ندوة في المعھد الدولي للدراسات العلیا في العلوم الجنائیة حول 

-7سیراكوزا للفترة من / ایطالیا ( اإلنسان  القضائیة في العراق ومعاییر حقوق

 .2٣٣6/نیسان /1١

- 1١ندوة في دولة الكویت حول حقوق اإلنسان لمدرسي الجامعات للمدة من  –

  .المعھد الدنماركي لحقوق اإلنسان بدعوة من  2٣٣9/أب/ 2٣

 

  :الدراسات والبحوث

القواعد ذات التطبیق المباشر في القانون الدولي الخاص ، رسالة ماجستیر ،   .1

 .177١ جامعة البصرة ،/ كلیة القانون 

/ تنازع القوانین في عقود نقل التكنولوجیا ، أطروحة دكتوراه ، كلیة القانون   .2

 .2٣٣2جامعة بغداد ، 

األسانید القانونیة لتطبیق القواعد الموضوعیة في الحیاة الخاصة الدولیة ،   .٠

  .2٣٣9بحث منفرد 

 2٣٣9الجریمة اإلرھابیة ، بحث مشترك ،   .١

 2٣٣9حایا اإلرھاب ، بحث مشترك مدى التزام الدولة بتعویض ض  .٢
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