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 عبدالباسط عبدالرحيم عباس مصطفى االسم الرباعي : 

 18/9/1968 تاريخ الوالدة :

  :الشهادة 

 تاريخ الحصول عليها :

 ماجستير

6/10/2011 

 قانون عام التخصص العام :                                        

 قانون دستوري التخصص الدقيق :

 اللقب العلمي :   

 :تاريخ الحصول عليه

 استاذ مساعد

7/1/2020 

 سنة17 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 سنة 13 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 abdalbaset_abass@uodiyala.edu.iq  البريد االلكتروني :

 جامعة النهرين الجهة املانحة لشهادة البكلوريوس :  

 جامعة الجنان الجهة املانحة لشهادة املاجستير : 

  الجهة املانحة لشهادة الدكتوراه :

في وسائل االعالم حرية تعبير ام خرق  لألنبياءاالساءة  :عنوان دراسة املاجستير 

 لمواثيق حقوق االنسان

  عنوان رسالة الدكتوراه :

 

 



           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  العملمكان  الوظيفة ت

كلية القانون والعلوم السياسية /  مقرر الدراسات العليا 1

 جامعة ديالى

2015-2017 

كلية القانون والعلوم السياسية /  مقرر قسم القانون  2

 جامعة ديالى

2017 – 2021 

كلية القانون والعلوم السياسية /  رئيس قسم القانون  3

 جامعة ديالى

2021- ..... 

4    

 

 الجامعات او املعاهد التي درس فيها : -

 مالحظات الى –الفترة من  املعهد (/الجهة )الجامعة )الكلية( ت

  2013- 2012 كلية العلوم /جامعة ديالى 1

 2016-2015 كلية الطب /جامعة ديالى 2

2016-2017 

 

3    

4    

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية املادة القسم الكلية الجامعة ت

جميع  العلوم ديالى 1

 االقسام

حقوق 

 االنسان

2011-2012 

حقوق   الطب ديالى 2

 االنسان

2014-2015 

2015-2016 

القانون والعلوم  ديالى 3

 السياسية

العلوم 

 السياسية

حقوق 

 االنسان

2012-2013 

القانون والعلوم  ديالى 4

 السياسية

حقوق  القانون 

 االنسان

2012-2013- 

2019-2020 

     

عقوبات عام 

 وتنفيذ

2013-2014 

 

 

منظمات     

 املجتمع املدني

2019-2020 



 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  املادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 

 االطاريح :االشراف على الرسائل و  -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

القانون والعلوم  ديالى 1

 السياسية

الحق في مخاطبة  

السلطات العامة في 

املواثيق الدولية والدساتير 

 الوطنية

2019-2020 

القانون والعلوم  ديالى 2

 السياسية

حماية حقوق االنسان  

العامة في الدول والحريات 

غير االطراف في املواثيق 

 الدولية

2019-2020 

القانون والعلوم  ديالى 3

 السياسية

دور اليمين الدستورية في  

 –حماية حقوق االنسان 

 دراسة مقارنة

2019-2020 

القانون والعلوم  ديالى 4

 السياسية

النوع االجتماعي )الجندر(  

واثره في حقوق املرأة في 

حقوق ضوء مواثيق 

االنسان والتشريعات 

 العراقية

2020-2021 

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع املشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

مؤتمر اشكالية التداخل بين  1
مفهومي االرهاب وحقوق 

 االنسان

كلية القانون 
 /جامعة ديالى

 2013 بحث



مؤتمر)الطالق المبكر في  2
 العراق:االسباب واالثار(

 2014 بحث جامعة بغداد

ندوة)التالزم بين العملية  3
 التعليمية وحقوق االنسان(

كلية القانون 
 /جامعة ديالى

 2015 بحث

مؤتمر )السياسة التشريعية في  4
 بناء المواطنة الصالحة(

كلية القانون 
 /جامعة ديالى

 2022 بحث

 

 التي شارك بها والتي اقامها :الدورات  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

1    

2    

3    

4    

 

 املشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

مبدأ التسامح في اطار المواثيق  1
الدولية والتشريعات العراقية 

 النافذة

مجلة العلوم القانونية 
 والسياسية /جامعة ديالى

2013 

–الحق في الضمان االجتماعي  2
قراءة في قانون الحماية 

 2014لسنة  11االجتماعية رقم 

 2014 الجامعة المستنصرية

اجيال حقوق االنسان بين الطرح  3
 الفكري والسند العملي

مجلة كلية الحقوق 
 /جامعة النهرين

2014 

مفهوم الكرامة االنسانية في  4

 2005دستور جمهورية العراق

مجلة جامعة تكريت 

 للحقوق 

2019 

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsاملجالت العاملية ومجالت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1      

2      

3      

4      



 املحلية والدولية :عضوية الهيئات العلمية  -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات

1      

2      

3      

4      

 

 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة املانحة

 او االبداع

 السنة

كلية عمادة كتاب شكر دراسةاعداد 1

القانون 

والعلوم 

 السياسية

تعديل نص في 

 2005دستور 

2014 

تدريب واشراف على  2

 طلبة

هيئة النزاهة  شهادة تقدير 

 NFTIو

مبادرة 

جامعات ضد 

الفساد 

 االقليمية

2018 

رئيس جامعة  كتاب شكر امتحانيةرئيس لجنة  3

 ديالى

اللجنة 

االمتحانية 

للعام الدراس ي 

2021-2022 

2021 

عضوية لجنة علمية  4

 ملؤتمر

عمادةكلية  شهادة تقدير

القانون 

والعلوم 

 السياسية

املؤتمر الدولي 

الرابع السياسة 

التشريعية في 

بناء املواطنة 

 الصالحة

2022 

 

 

 



 التأليف والترجمة : -

 

 

 اللغات التي يجيدها : -

 العربية -1

 االنكليزية-2

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

 عضو لجنة االستشارات القانونية املجانية في كلية القانون والعلوم السياسية. -1

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

1-  

2-  

 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      

3      

4      


