
 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات الشخصية 

 زهير خريبط خلف البهادلي   االسم الثالثي واللقب 

 

 11/4/1979  المواليد

 البصرة    محل التولد 

 العراقية  الجنسية

 متزوج  الحالة الزوجية

 5  عدد األطفال 

 حي الرسالة  –البصرة   العنوان

  Zuhair_law@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني 

 07730020070  تلفون 

 مدرس دكتور   اللقب العلمي

 الدكتوراه   الشهادة 

ن في  ي تاريخ التعي

 الكلية

 6/9/2017 

 القانون العام   االختصاص العام 

 جنائيالقانون ال   االختصاص الدقيق 

 جنائيالقانون ال   االختصاص الحالي 

 العلمية الشهادات وااللقاب 

 البلد  الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها  الشهادة 

الحماية الجزائية لسالمة الجسد في   23/6/2021  الدكتوراه 

ضوء االعمال الطبية الحديثة )نقل 

وزراعة األعضاء البشرية والتلقيح 

 االصطناعي( 

اإلسالمية في  

 لبنان 

 لبنان  

اإلسالمية في  إساءة االمانة جريمة   13/8/2017 الماجستير 

  لبنان

 لبنان  

 المهارات 

  المهارات

 ممتازة  اللغة العربية

 جيدة   اللغة االنكليزية

 توجد  ال لغات اخرى 

 الدورات التدريبية 

 تاريخ الدورة  مدة الدورة  مكان الدورة  اسم الدورة 

      ال توجد  

 االدارية المناصب 

 الى الفترة من الفترة  الوظيفة الحالية(الوظيفة )تبدأ من 

     ال توجد  



 المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها( النشاطات الثقافية )

 مكانه وزمانه  اسم النشاط 

في مواجهة الجرائم   التشريعي قصورال " ندوة بعنوان  

ية االلكترون  

17/11/2021قاعة المؤتمرات في مقر الجامعة بتاريخ   

 الدراسية  واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها  الشهادة 

اهداء نسخة من رسالة    عميد كلية شط العرب الجامعة  18/3/2018  على اهداء شكر  

 الماجستير الى مكتبة الكلية 

الفوز بالمركز االول لفريق    العرب الجامعةعميد كلية شط   23/4/2018 شكر وتقدير  

األساتذة في بطولة كأس جامعة 

البصرة الساتذة الجامعات بخماسي 

 القدم 

تنفيذ حملة تلقيح ضد فايروس    عميد كلية شط العرب الجامعة  11/8/2021  شكر وتقدير  

 )كورونا( داخل الكلية

متابعة سير العملية التعليمية   الجامعةعميد كلية شط العرب   21/9/2021 شكر وتقدير  

االلكترونية ضمن غرفة متابعة 

 التعليم االلكتروني المركزي 

إقامة ندوة بعنوان القصور    عميد كلية شط العرب الجامعة  22/11/2021  شكر وتقدير  

التشريعي في مواجهة الجرائم 

 االلكترونية

ضمن العمل بعضوية اللجنة   العرب الجامعةعميد كلية شط   24/1/2022  شكر وتقدير  

 االمتحانية

 الخبرات التدريسية 

 المرحلة الدراسية  اسم الماد التي درستها 

قسم القانون  االولى علم االجرام والعقاب   

 الثالثة قسم القانون  قانون العقوبات القسم الخاص 

 الرابعة قسم القانون  التحقيق الجنائي والطب العدلي

 اللجان 

 المرحلة الدراسية  اللجنةاسم 

 الثانية قسم القانون   لجنة وضع األسئلة وتصحيح الدفاتر االمتحانية لمادة القانون االداري

 قانونجميع مراحل قسم ال           لجنة غرفة متابعة التعليم االلكتروني المركزي

األقسام قيد االستحداثلجنة مقابلة المتقدمين للتعيين كتدريسيين في     

    لجنة استحداث اقسام جديدة

 


