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 مدرس دكتور       اللقب العلمي

 دكتوراه       الشهادة 

تاريخ التعين في  

 الكلية

    1\10\2012 

 القانون العام       االختصاص العام 

 القانون الجنائي     االختصاص الدقيق 

 القانون العام       االختصاص الحالي 

 الشهادات وااللقاب العلمية 

 البلد  الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها  الشهادة 

الجامعة األسالمية   دراسة مقارنة  –التقادم الجزائي    الدكتوراه 

 في لبنان 

  لبنان 

في األثبات  DNIحجية البصمة الوراثية     الماجستير 

 الجزائي  

الجامعة األسالمية  

 في لبنان 

 لبنان 

 المهارات 

   واألداريةاألعمال الفنية  المهارات

 ممتازة  اللغة العربية

 متوسطة  اللغة االنكليزية

 ال يوجد  لغات اخرى 

 الدورات التدريبية  

 تاريخ الدورة  الدورة مدة  مكان الدورة  اسم الدورة 

دورة تدريبية   

لبرنامج التدريب  

 الصيفي  

 2013\8\6 أيام 8 تركيا             

دورة الرمضانية 

لبطولة كرة القدم  

 2016\6\14 شهر واحد  جامعة البصرة  

mailto:Safaahmh000@gmail.com


 الخماسي

دورة في أتحاد   

 الحقوقيين 

مقر االتحاد في   

 البصرة 

 2019   أيام 7  

 االدارية المناصب 

 الى الفترة من الفترة  الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

     ال يوجد  

      

 النشاط البحثي 

 

 

 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها( 

 مكانه وزمانه  اسم النشاط 
الدولة   بتطور  العام  الدولي  القانون  عالقة   ( بعنوان  ندوة 

 الحالية ( 

 في مقر كلية شط العرب الجامعة قسم القانون                                 

 في مقر كلية شط العرب الجامعة قسم القانون                                   ندوة بعنوان ) تداعيات الحرب الروسية االوكراني (

    

    

    

 الدراسية  واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها  الشهادة 

الفرعية  ة نعضو في اللج   عميد كلية شط العرب الجامعة  2016  كتاب شكر   

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

 عضو في لجنة انضباط الطلبة   عميد كلية شط العرب الجامعة  2017  كتاب شكر  

لفوز فريق الكلية بالمركز األول   عميد كلية شط العرب الجامعة  2018  كتاب شكر  

 في بطولة كأس جامعة البصرة  

ة الفرعية  نعضو في اللج   عميد كلية شط العرب الجامعة   2018 كتاب  شكر  

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

اقامة مناظرة بين طالب قسم    عميد كلية شط العرب الجامعة  2019  كتاب شكر  

للدراستين الصباحية  القانون  

 والمسائية

عضو في اللجنة الفرعية    عميد كلية شط العرب الجامعة   2019 كتاب شكر  

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

ة الفرعية  نعضو في اللج   عميد كلية شط العرب الجامعة   2021 كتاب شكر  

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

وحدة ضمان  عضو في اللجنة  كلية شط العرب الجامعةعميد   2021 كتاب شكر 

 لألقسام العلمية في الكلية الجودة  

ة الفرعية  نعضو في اللج   عميد كلية شط العرب الجامعة  2022  كتاب شكر  

 لالمتحانات النهائية قسم القانون 

عضو في اللجنة تدقيق مدخالت   عميد كلية شط العرب الجامعة  2022  كتاب شكر  

 القبول للطلبة المرحلة األولى  

        

        

        

        



        

 الخبرات التدريسية 

 المرحلة الدراسية  التي درستها  ةاسم الماد

قسم القانون  -   ألولىالمرحلة ا     علم األجرام والعقاب + تاريخ القانون + حقوق اإلنسان   

قسم القانون            -المرحلة الثالثة  القانون الدولي العام   

قسم القانون            - رابعةالمرحلة ال  التحقيق الجنائي + المنظمات الدولية  

 اللجان 

 المرحلة الدراسية  اللجنةاسم 

2016لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ  المراحلجميع      

 جميع المراحل           2017لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ 

2018لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ   جميع المراحل    

2019لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ   جميع المراحل    

2021لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ   جميع المراحل    

2022لجنة االمتحانية لقسم القانون  بتاريخ   جميع المراحل         

2013\2\8لجنة لغرف فتح العروض لتشيد ابنة داخل الكلية بتاريخ    

2014\8\19لجنة تحقيقه حول إصابة الحارس الليلي  بتاريخ     

2014\9\11لقسم القانون بتاريخ   االمتحانيةلجنة لتصحيح الدفاتر    

2014\11\5لجنة الجرد السنوي موجودات كلية شط العرب بتاريخ    

2015\5\19لجنة تحقيقه للنظر في أخطاء أسماء الطلبة بتاريخ    

2015\9\20لجنة لتصحيح دفاتر امتحانية لقسم القانون بتاريخ    

اختيار شركة خدمات امنية لكلية شط العرب بتاريخ لجنة بحث حول 

11\10\2015  

 

   2015\11\3شط العرب بتاريخ  لجنة اعداد لشراء قطعة ارض لكلية

2015\11\9لجنة تحقيقه بتاريخ    

    2015\12\7لجنة جرد السنوي لموجودات الكلية بتاريخ 

2015\12\ 26لجنة انضباط الطلبة بتاريخ    

2017\3\19كتب للكلية بتاريخ لجنة شراء    

2017\5\8لجنة انضباط الموظفين بتاريخ     

2017\9\17لجنة بيع الكرفان في الكلية بتاريخ    

2017\11\5لجنة جرد السنوي لموجودات الكلية بتاريخ    

2018\5\23لجنة جرد وتثمين لموجودات الكلية بتاريخ    

2018\11\22لجنة بيع المواد المستهلكة بتاريخ    



   2019\6\9لجنة وضع األسئلة وتصحيح الدفاتر االمتحانية بتاريخ 

    2019\11\19لجنة جرد وتثمين لموجودات الكلية بتاريخ 

   2021\9\20تثمين لموجودات الكلية بتاريخ لجنة 

 


