
 المعلومات الشخصية

   علي طالب شرهان البوسليمي     االسم الثالثي واللقب

 1975 -8 – 9    المواليد

 البصرة       محل التولد

 عراقي     الجنسية

 متزوج      الحالة الزوجية

      3  عدد األطفال

  المعقل -البصرة     العنوان

     ali.sharhan71@gmail.com  البريد االلكتروني

 07828505013  تلفون

 مدرس دكتور      اللقب العلمي

 دكتوراه      الشهادة

تاريخ التعين في 

 الكلية

    1\2\2019 

 القانون العام      االختصاص العام

 القانون الجنائي     االختصاص الدقيق

 القانون العام      االختصاص الحالي

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

الجامعة األسالمية   مشروعية العقوبات السالبة للحرية 2021  الدكتوراه

 في لبنان

  لبنان 

الجامعة األسالمية    جريمة اختطاف االشخاص  2018  الماجستير

 في لبنان

 لبنان

 المهارات

  واألداريةاألعمال الفنية  المهارات

 ممتازة  اللغة العربية

 متوسطة اللغة االنكليزية

 ال يوجد لغات اخرى

 الدورات التدريبية 

 الدورةتاريخ  مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

الجامعة              طرائق التدريس  

  المستنصرية

 2020 أيام 21

 2019 ايام 5 سلطنه عمان التحكيم التجاري

 2019   يوم 14 اتحاد الحقوقيين بغداد الجريمة االلكترونية 

 2017 اسبوع 1 مصر التحكيم الدولي

 االدارية المناصب

 الى الفترة الفترةمن  الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

     ال يوجد 
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 النشاط البحثي

 مؤلفات عن جريمة اختطاف االشخاص -1

 ضمانات وحقوق المتهم قبل مرحلة المحاكمة الجزائية  -2

 المسؤولية الجنائية عن جرائم االطباء -3

 مشروعية العقوبات السالبة للحرية -4
 

 وغيرها( النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات

 مكانه وزمانه اسم النشاط
 اتحاد الحقوقيين بغداد مؤتمر حقوق العنف االسري

 اتحاد الحقوقيين مؤتمر حول مسوده قانون العقوبات العراقي

 الدراسية واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

 تاليف كتاب جراء االختطاف رئيس جامعة البصرة 2019  كتاب شكر  

تاليف مشروعية العقوبات السلبة  رئيس جامعة البصرة 2020  وتقدير كتاب شكر 

 للحرية

 ضمانات وحقوق المتهم عميد كلية شط العرب الجامعة 2018  كتاب شكر 

 - عميد كلية القانون جامعة البصرة  2020 وتقدير كتاب  شكر 

 المسؤولية الجزائية عميد كلية القانون جامعة البصرة 2021  كتاب شكر 

تسميتي كعضو في مجلس  عميد كلية شط العرب الجامعة   - كتاب شكر 

 كامبريدج

 عضو لجنة التدقيق االمتحانية عميد كلية شط العرب الجامعة   2020 كتاب شكر 

 الخبرات التدريسية

 الدراسيةالمرحلة  التي درستها ةاسم الماد

قسم القانون  -   الثانيةالمرحلة      النظم السياسية  

قسم القانون           -المرحلة الثالثة  الجزائية  

قسم القانون            - رابعةالمرحلة ال  قانون التنفيذ  

 اللجان

 المرحلة الدراسية اللجنةاسم 

2020 -عضو لجنة التدقيق االمتحانية في الكلية   جميع المراحل  

 


