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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء

 ــــــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 كريم خميس خصباك سلمان. المستشار د :االســم بالكامـــل  
 

محافظة القادسية  –جمهورية العراق  –م 1/7/1191 :مكان وتاريخ الميالد  
 (.الديوانية)
 

 مستشار في مجلس شورى الدولة :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 الدكتوراه في القانون :المؤهالت  العلميــة  
 

 القضاء اإلداري –القانون الجنائي  : التخصص
 

 .ثالثة أوالد وبنت واحدة( 3)متزوج ولدى  :الحالة االجتماعية 
 

 –قضاء العزيزية  –محافظة واسط  –جمهورية العراق  :عنوان المسكن الدائم 
قرب  –دور الموظفين  –المزرعة  –ناحية الحفرية 

 .مدرسة أمنة بنت وهب
 

مجلس شورى  –وزارة العدل  –جمهورية العراق  :محل العمل 
 .الدولة

 07801143819: أثير /  07704120110: آسيا /رقم الهاتف النقال

 md.Hisbak@yahoo.comail:-E :البريد االلكتروني الشخصي

 

 lraq@yahoo,com-Consulatation :البريد االلكتروني للدائرة 

أنهى المراحل الدراسية وحصل على شهادات   -أ :الشهادات الدراسية
 .االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية في محافظة واسط

 :التحصيل الدراسي بعد اإلعدادية  -ب
اد شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغد  -1     

 .1111كلية القانون لعام  –
 -شهادة الماجستير في القانون من جامعة بغداد  -4     

 .1111كلية القانون لعام 
جامعة  –شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي   -3

 .4007-4003كلية القانون لعام  –بغداد 
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 :شهادات أخري  -ج
 .شهادة اجتياز الكفاءة باللغة االنكليزية*       
 .4001شهادة الكفاءة في اختيار الحاسوب لعام *       
 

 .مستشار في مجلس شورى الدولة: العنوان الوظيفي  -1 :السيرة الوظيفية 
 .وكيل وزارة: الدرجة الوظيفية   -4

مارست خالل فترة عملي في مجلس شورى الدولة المهام  :المهام الوظيفية 
 :اآلتية

ولى والثانية والثالثة عضو في الهيئة المتخصصة األ  -أ
 .في المجلس

 .دققت عشرات مشروعات القوانين  -ب
 :أبديت العشرات فيما يأتي  -ج

 .اآلراء والفتاوى الصادرة عن المجلس  -1     
 .المشورة القانونية في عقد المعاهدات   الدولية -4     
القرارات القضائية الصادرة عن الهيئة العامة في  -3     

 .صفتها التمييزيةبالمجلس 
اشتركت في إصدار األف القرارات القضائية الصادرة  -هـ

 .عن مجلس االنضباط العام
اشتركت في رئاسة وعضوية العديد من اللجان    -و

 .المهمة
محاضر في المعهد القضائي وفي دورات تطوير     -ز

 .موظفي الوزارات
اشتركت في إلقاء محاضرات على عدد من موظفي   -ح

الوزارات في الدورات التطويرية المقامة في بعض 
 .هذه الوزارات

 .رئيس وعضو في مجلي االنضباط العام  -ط
 .رئيس محكمة القضاء اإلداري  -ى
عضو فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة اإلرهاب   -ك

 .في جامعة الدول العربية

العديد من  شاركت في التدريس وإلقاء المحاضرات في -1 :الوظائف السابقة 
 .الكليات والمعاهد

 .ستة عشر عاما  ( 19)مارست مهنة المحاماة لمدة   -4
 .وكيل تسجيل الشركات  -3
 .المحاكم العراقية أمامخبير في الشؤون القانونية  -2

 .شارك في التدريس -1 :الخبرة العلمية والمهنية 
 .محاضر في المعهد القضائي -4

وي مارس المحاماة وترافع في االف الدعا -3
الجزائية والمدنية واإلدارية أمام المحاكم 

 .العراقية والعسكرية

ترافع في عدد من الدعاوى أمام المحاكم  -2
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 –عمان  –القاهرة  –تركيا )األجنبية في 
 (.سوريا

أشرف على عدد من الرسائل واألطاريح  -1
 .للدراسات العليا في القانون

شارك في لجان مناقشة العديد من رسائل  -9
 .أطاريح الدكتوراه في القانونالماجستير و

تولى بصفة خبير تقويم العديد من رسائل  -7
 .الماجستير واطاريح الدكتوراه في القانون

خبير في الشؤون القانونية أمام المحاكم  -8
 .العراقية

شارك في العديد من المؤتمرات العلمية داخل  -1
 .جمهورية العراق وخارجها

ن شارك في رئاسة وعضوية العشرات من اللجا -10
المهمة المشكلة من األمانة العامة لمجلس 

 .الوزراء وفي وزارة العدل والوزارات األخرى

 :الكتب المنشورة   -أ :المؤلفات 
عدد  –حق التقاضي في الدعوى الجزائية   -1

 (.113)الصفحات 
عدد الصفحات  –الخبرة في اإلثبات الجزائي   -4

(341.) 
ي وإستراتيجية المظاهر القانونية للفساد اإلدار -3

 (.18)مكافحته عدد الصفحات 
 (.72)عدد الصفحات  –الجريمة المشهودة   -2
 

مجلة  -الجرائم المخلة باألخالق عبر االنترنت -1 :البحوث المنشورة 
 .م4010العدد الثالث  –القانون والقضاء 

مجلة  –جريمة اإلرهاب بواسطة االنترنت  -4
 – 4010لسنة ( 2-1)العدد  –الحقوقي 

4011. 

إقصاء الموظف لتقديمه الوثيقة الدراسية  -3
مجلة القانون والقضاء  –المزورة وليس عزله 

 .م4010العدد الرابع  –

اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار األنظمة  -2
العدد  –مجلة القانون والقضاء  –التشريعية 
 .م4011السادس 

 .ضمانات التقاضي في الدعوى الجزائية -1 :الكتب قيد النشر
 .مة االتجار باألشخاصجري -4

 .جريمة اإلرهاب وإستراتيجية مكافحتها -3

 .االختصاص القضائي في القانون الجزائي -1 :البحوث قيد النشر
 .جريمة اإلرهاب وأثرها في جمهورية العراق -4
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الجريمة المنظمة عبر الوطنية والرشوة  -3
 .الدولية

 .الخبرة الطبية في المحاكم الجزائية -2

ولية المؤتمرات والندوات الد
 :والوطنية المهمة

شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية 
واإلقليمية والوطنية داخل جمهورية العراق وخارجها 

 :ومن أهمها
 : المؤتمرات الدولية -أ

اإلرهاب في العصر )المؤتمر الدولي في موضوع  -1
المنظم من جامعة الحسين بن طالل ( الرقمي
المملكة األردنية  في 13/7/4008-10للفترة 
 .الهاشمية

المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة التعاون  -4
-11للفترة من  (OECD)الدولي والتنمية 

في مركز مونتانا الكبير في  13/11/4008
باريس في موضوع الجريمة المنظمة والرشوة 

 .الدولية مع معالي السيد وزير العدل
( واإلقامة قوانين العمل)مؤتمر تشريعات الهجرة   -3

الذي تنظمه منظمة للهجرة الدولية التابعة إلى 
 .م4001األمم المتحدة في عمان لعام 

في ( مجموعة قوانين)مؤتمر تشريعات الهجرة  -2
 .م4001بيروت لعام 

في ( مجموعة قوانين)مؤتمر تشريعات الهجرة  -1
 .م4001مملكة البحرين لعام 

ن االتجار مؤتمر مناقشة المشروع النهائي لقانو -9
بالبشر بالتعاون مع جامعة هوبكنز األمريكية في 

 .م4010بيروت عام 
زيارة لعدد من الجامعات المصرية في القاهرة  -7

 .م4009واالسكندرية في عام 
مؤتمر مناقشة مشروع اتفاقية األمم المتحدة   -8

لمكافحة اإلرهاب في نيويورك في الواليات 
 .م4007المتحدة األمريكية لعام 

اجتماعات فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة   -1
 .اإلرهاب في الجامعة العربية في القاهرة

 .شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الوطنية :مؤتمر وندوات وطنية 

 عضو نقابة لمحامين العراقيين سابقا   -1 :النقابات والجمعيات والدوريات
 .بعضو اتحاد الحقوقيين العراقيين والعر -4

عضو الهيئة العامة لمنظمة مؤتمر النخب  -3
 .والكفاءات العراقية

 .عضو هيئة تحرير مجلة القانون والقضاء -2

 .عضو هيئة تحرير المجلة البرلمانية -1
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 .م 4011 – 4010 – 4009القاهرة عام  -1 :الدول التي سافرت إليها 
 .4007سوريا عام  -4

 .4008المملكة األردنية الهاشمية عام  -3

 .4008عام  جمهورية فرنسا -2

 . 4010 – 4001بيروت عام  -1

 . 4001مملكة البحرين عام  -9

 . 4001تركيا عام  -7

 . 4001النمسا عام  -8

 م 4011 – 4010 – 4001عمان  -1

 . 4011المملكة العربية السعودية  -10

 م4011الواليات المتحدة األمريكية نيويورك  -11
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 محمد ماضي جبر أحمد البهادلي/ الدكتور :االســم بالكامـــل  
 

 1111بغداد  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 في مجلس شورى الدولـة مستشار :الوظيفة الحاليـة 
 

 4009 - 1114محامي من   - :الوظيفة السابقــة  
 ية اليرموك الجامعةرئيس قسم القانون في كل  -
/ محاضر قانون أصول المحاكمات الجزائية في كلية القانون  -

 .جامعة ديالي
 .محاضر قانون العقوبات في المعهد القضائي  -
 (.قضاء الموظفين)رئيس مجلس االنضباط العام   -

 1118جامعة بغداد  –الجنائي دكتوراه فى القانون   - :المؤهالت  العلميــة  
 

 .القانون الجنائي :التخصصمجال 
 

 .قاعدة القدر المتيقن في التشريع والفقه والقضاء الجنائي  - :  المؤلفات
 .التحضير للجريمة في التشريع العراقي  -
اختصاص مجلس شورى الدولة في إبداء الرأي والمشورة   -

 .القانونية
 (.تحت الطبع)عزل للموظف في التشريع العراقي   -

 .ضمانات العقوبة في التشريع العراقي  - :البحــوث 
 .على المحكمة( الموظف)اإلذن في إحالة المتهم   -
 .المخبر السري في التشريع العراقي  -
 .محقق في الدعوى الجزائيةاإلقرار أما ال  -
 .الحماية الجزائية لحق المحكوم له بالنفقة  -
ة اختصاص مجلس شورى الدولة في إبداء الرأي والمشور  -

 .القانونية
 .سلطة قاضي التحقيق بالتحقيق بالحكم  -
 .الفصل بين اختصاصات القضاء الجزائي  -
 

 
 
 



 414 

 
 

 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 على عبد الكريم النجيـــدي. د :االســم بالكامـــل  
 

 1/7/1129محافظة ذى قار  :ريخ الميالد  مكان وتا
 

 في مجلس شورى الدولـة مستشار :الوظيفة الحاليـة 
 

 مدعى عــام  - :الوظيفة السابقــة  
 مدير عام الدائرة القانونيــــة  -
-   

 فرنســــا -دكتوراه فى القانون   - :المؤهالت  العلميــة  
 -
 -

-  :المؤلفات  
 -

 الطبيعة القانونية لتسليـم المجرمين فى اطار المجلس   - :البحــوث  
 .األوروبى 

 عربي  - :اللغــات  
 فرنسي  -
 

 مجلس شورى الدولـــة -وزارة العدل   - :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 محمد عبد المحسـن كاظــم :م بالكامـــل  االســ
 

 1121 -بغداد  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 .المدير العام للدائرة القانونية بوزارة العدل   - الوظيفـة الحاليـــة
 -
-   
 -
 

 .قاض فى محاكم البداءة   - :الوظائف السابقـة 
 .قاض فى محاكم التحقيق   -
 . اإلحداثقاض فى محاكم   -
 .قاض فى محكمة القضاء االدارى   -
 

 .الجامعة األردنية / ماجستير فى القانون الجنائى   - :المؤهالت  العلميــة  
 .خريج المعهد القضائى ببغداد   -
 . دبلوم المدرسة الوطنية للقضاء بباريس  -
 

 (.رسالة ) المسؤولية الجزائية عن الخطأ القضائى    - :المؤلفات  
 -

الحصانة القضائية من القانون الجنائى المجلة العربية   - :وث  البحــ
 .1119للفقه والقضاء 

 -مجلة الوقائع العدلية  -إنكار السند والطعن بالتزوير   -
 .1183بغداد 

نشرت فى جريدة ( تزيد على ثالثين ) مجموعة بحوث   -
 .الثورة ببغداد

 .العربـية   - :اللغــات  
 .الفرنسـية   -

 .ديوان وزارة العدل -بغداد  -جمهورية العراق   - :لعنوان  ا
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 عبد هللا غزاى سلمان العزاوى :االســم بالكامـــل  
 

 1120واســط  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 .مدير عام دائرة التسجيل العقارى   - :ـة الحاليـــة الوظيف
 

 معاون مدير عام في دائرة التسجيل العقاري  - :الوظائف السابقـة 
 .مشرف عدلي فى وزارة العدل  -
 .مشاور قانونى للسيد وزير العدل  -
 .مدير عام القانونية فى وزارة العـدل  -
 

 .جامعة بغداد  - 1191ة المساحة دبلوم هندس  - :المؤهالت  العلميــة  
 .جامعة المستنصرية  - 1173بكالوريوس قانون   -
 . جامعة البكر 1188دورة القيادات اإلدارية العليا   -
 

 . 1110شرح قانون التسجيل العقارى   - :المؤلفات والبحوث  
 .1178ثالث مقاالت نشرت فى مجلة التسجيل العقارى عام   -
النقص فى المذكرة اإليضاحية للقانون العربي تعديل واكمال   -

بتكليف من الجامعة  1112الموحد للتسجيل العقارى عام 
 .العربية

 

لسنة  112المشاركة فى إعداد قانون الرسوم العدلية رقم   - :المشاركات  
 .الفصل الخاص بالتسجيل العقارى 1181

 .1114المشاركة فى اعداد مشروع جديد لقانون اإليجار   -
 .المشاركة فى إعداد مشروع جديد لقانون التسجيل العقارى  -

 .انكليــزى  - :اللغــات  
-   

 .18/1دار  8زقاق  738حى البلديات محله  -بغداد   - :العنوان  
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 عبد المجيد سلمان يحيى الجنابى  :الســم بالكامـــل  ا
 

 1141/ بغداد / جمهورية العراق  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 .رئيس محكمة التمييز   - :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 .رئيس جنايات/ إستئناف / عضو   - :الوظائف السابقـة 
 .نائب رئيس إستئناف بغداد  -
 .رئيس مجلس شورى الدولة / ز قاض بمحكمة التميي  -
 .نائب رئيس محكمة التمييــز  -
 

 . 1114 - 1111ليسانـس الحقوق   - :المؤهالت  العلميــة  
-  

-  :المؤلفات والبحوث  
 -

-  :المشاركات  
 -
 

 .االنكليزية   - :اللغــات  
-   

 .محكمة التمييز/ وزارة العدل / جمهورية العراق   - :العنوان  
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  

 بدرى شاكر محمود العالم  :االســم بالكامـــل  

 1121بغداد  :مكان وتاريخ الميالد  

 .مستشار ومدعى عـام  - :الوظيفـة الحاليـــة 

 

 .نائب مدعـى عـام   - :الوظائف السابقـة 

 -

 -

ماجستير فى القانون من كلية الحقوق فى جامعة   - :المؤهالت  العلميــة  

 (القانون الجنائى ) القاهرة مصر 

-  

-  :المؤلفات 

 -

 .األحداث إلجرامالعوامل المساعدة   - :البحوث  

والقانون  العراقي الدهس فى التشريع جرائم -
 .المقارن 

ودوره فى دراسة الظواهر  الجنائي اإلحصاء  -
 .اإلجرامية

-  :اللغــات  

-   

 .وزارة العــدل / بغداد   - :العنوان  

 

 

 
 

 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء
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 ـــــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 لمشاهدي إبراهيم عبد الكريم عبد الوهاب ا :االســم بالكامـــل  
 

 جمهورية العراق/ محافظة ديالى  1148 :مكان وتاريخ الميالد  
 

 .نائب رئيس محكمة التمييز فى العراق  - :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 .قاض فى محاكم العراق   - :الوظائف السابقـة 
 .بغداد استئنافنائب رئيس محكمة   -
 .قاض فى محكمة التمييز   -

 .ليسانس حقــوق   - :ة  المؤهالت  العلميــ
-  

 9القانونية فى قضاء محكمة التمييز  المبادئ  - :المؤلفات 
 .أجزاء

 .الطعن لمصلحة القانون جزءان   -
 .مناقشات قانونية  -
 .السلطات القضائية المخولة لإلداريين  -
صدر منه  -المختار من قضاء محكمة التمييز   -

 .جزءان 

الت قانونية فى مجلة القضاء ومجالت بحوث ومقا  - :البحوث  
 .وصحف أخرى

 

 . العربيـة والكردية واالنكليزية وشىء من التركية  - :اللغــات  
-   

 دار  13زقاق  903حى المتنبي محله  -بغداد   - :العنوان  
 .جمهورية العراق /  10

 

 

 
 
 
 

 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء
 ـــــ
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 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 حسن إبراهيم حسن الحميري :االســم بالكامـــل  
 

 1121 –بغداد  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 نائب رئيس محكمة التمييز اإلتحادية/ قاضي  :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 قاضـي :الوظائف السابقـة 
 

 نبكالوريوس قانو :المؤهالت  العلميــة  
 

 ................................... :المؤلفات 
 

تطور فكرة الرهن في مشروع القانون المدني العراقي  :البحوث  
 .الجديد

 

 العربيــة :اللغــات  
 

 حي الفردوس/ محافظة بغداد  –العراق  :العنوان  
 10دار  – 70زقاق  939محله 
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 استبيـــان

 فى الفقـه والقضـاء دليـل الخبـراء العرب
 ــــ

 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 هادي عزيز علي :االســم بالكامـــل  
 

 1121 –الشطرة  –الـواق  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 قاض :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 محام :الوظائف السابقـة 
 

 قانون سبكالوريو :المؤهالت  العلميــة  
  

 الكتب المعدة: أوال   :المؤلفات 
المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف بغداد  -1

 .مجموعتين -إيجار العقار  –بصفتها التمييزية 
التطبيقات القضائية في قضاء محكمة استئناف  -4

 –التمليك والتعويض  –بغداد بصفتها التمييزية 
 .مجموعتين

بغداد  المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف -3
 .قانون التنفيذ –بصفتها التمييزية 

 :الكتب الموضوعة: ثانيا 
خمسة  –الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية  -1

 .صدر منها جزءان –أجزاء 
المبسوط في احتساب المسألة     باإلشتراك مع  -4

 .عباس السعدي
صدر منه الجزء  –المرشد في تسجيل الشركات  -3

 .األول
 

اإلقرار بالنسب لمجهول النسب في الفقه والقانون  -1 :البحوث  
 .مخطوطة –والقضاء 

في   3جـ -الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية  -4
 .مخطوطة –إزالة الشيوع 

 
 –الخلع وإمكانية إيقاعه بإرادة الزوجة المنفردة  -3

 .مخطوطة



 411 

 :مالحظة * 
ا بالنسبة للكتب المعدة والموضوعة نفذت طبعته    

 .األولى جميعا  

 العربية :اللغــات  

 األثوريين  –الدوره  –بغداد  :العنوان  
 40دار  – 18زقاق  808محله 

 

 

 



 411 

 
 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء

 ـــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 جعفر ناصر حسين :االســم بالكامـــل  
 

 1/7/1131 –بغداد  :الميالد   مكان وتاريخ
 

 عضو المحكمة االتحادية العليا :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 بغداد/ قاضي محكمة التمييز االتحادية  :الوظائف السابقـة 
 

 1193بكالوريوس بدرجة جيد جدا  في جامعة بغداد  - :المؤهالت  العلميــة  
امعة ماجستير بالقانون الخاص بدرجة جيد جدا  من ج -

 .1177بغداد 

مطبوعة / بعنوان العقود الدراسية / رسالة ماجستير  :المؤلفات 
 .صفحة 120بالرونيو 

 

منشور في مجلة القضاء / المحاكم اإلدارية في العراق  :البحوث  
 .1188الذي تصدرها نقابة المحامين 

 

 .وقليل من االنكليزية –العربية  :اللغــات  
 

 11دار  3زقاق  317محله  /بغداد  :العنوان  
 2233143: هاتف 
 عراقنا 07101912488: نقال 
       11123900211 MCI 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء
 ــــ

 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 سالم روضان عاصي الموسوي :االســم بالكامـــل  
 

 1191بغداد  –العراق  : مكان وتاريخ الميالد 
 

 قاضي محكمة الجنح في بغداد الجديدة :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 محامـي :الوظائف السابقـة 
 

 بكالوريوس قانون :المؤهالت  العلميــة  
 

مجموعة من البحوث والمقاالت القانونية نشرت في  :المؤلفات 
 .الصحف المحلية والعربية والدوريات المتخصصة

 

جملة من البحوث القانونية منشورة في الدوريات  :حوث  الب
 .المختصة بالشأن القانوني

 

 اإلنكليزية –العربيــة  :اللغــات  
 

 1دار  7زقاق  137محله  –بغداد  –العراق  :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء
 ــــ

 

 العــراق جمهورية :اســم الدولــــة  
 

 عبود صالح مهدي علي التميمي  :االســم بالكامـــل  
 

 1149 –بغداد  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 قاضي في المحكمة االتحادية العليا :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 الرصافة/ رئيس استئناف بغداد  :الوظائف السابقـة 
 

  :المؤهالت  العلميــة  

التحقيق  – 1180لسنة  21لتنفيذ رقم شرح قانون ا :المؤلفات 
 . الجنائي العملي

 

 ملخص قانون أصول المحاكمات الجزائية - :البحوث  
 .النافذين حاليا –قانون العقوبات  -

 اللغة العربيـة :اللغــات  
 

 11رقم الدار  14زقاق  413محله  –الحارثة  –بغداد  :العنوان  
 1244400: هاتف

 

 



 411 

 
 
 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء

 ـــــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 كريم شريف حسين محمد :االســم بالكامـــل  
 

 1141 –سليمانية  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 نائب رئيس محكمة التمييز اإلتحادية :الوظيفـة الحاليـــة 
 

دلي للمنطقة الشمالية وكردستان ،    مشرف ع - :الوظائف السابقـة 
 .ورئيس جنايات سابقة

عضو  –البصرة  –رئيس محاكم المنطقة الجنوبية   -
 .تمييز

 بكالوريوس في القانون :المؤهالت  العلميــة  
 

 مشرف على بحوث عديدة في القضاء :المؤلفات 
 

تطور فكرة الرهن في مشروع القانون المدني العراقي  :البحوث  
 .الجديد

 

 الكردية -االنجليزي  –العربيــة  :اللغــات  
 

 :العنوان  
 
 

 :الهاتف

 حي الفردوس/ محافظة بغداد  –العراق 
 10دار  – 70زقاق  939محله 
 (3)عمارة ( 7)سقة  1801ساحة  –بغداد 

 أرضي 1310034
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء

 ــــــ
 

 جمهورية العــراق :الدولــــة   اســم
 

 مصطفي كاظم عبود المدافعة :االســم بالكامـــل  
 

 1130 –بغداد  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 نائب رئيس محكمة التمييز اإلتحادية :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 قاضي -كاتب أول  –الوظائف العدلية   - :الوظائف السابقـة 
عضو تمييز وحدة الخدمة نائب رئيس استئناف   -

 .وخمسون سنة  اثنان

 ليسانس حقوق في القانون :المؤهالت  العلميــة  
 

البصرة في خالل الوثائق العثمانية  –اإلثبات باليمن  :المؤلفات 
 . في سجالت المملكة الشرعية في البالد

 

 ..…………………… :البحوث  
 

 ..…………………… :اللغــات  
 

 مثابل معهد المعلمين –حي العدل  –بغداد  :العنوان  
 48دار  –( 8)زقاق  -  921م 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء

 ــــــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 محمد جواد محمد كاظم الطريحي :االســم بالكامـــل  
 

 1111 –الكوفة  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 المستشار الخبير للمحكمة االتحادية العليا*  :يفـة الحاليـــة الوظ
 .المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية العراقية* 
 

 أستاذ جامعي  –قاضي  :الوظائف السابقـة 
 

 دكتوراه في الفقه المقارن :المؤهالت  العلميــة  
 

 مرفق قائمة :المؤلفات 
 

 مرفق قائمة :البحوث  
 

 قليل من االنكليزية والهولندية –العربية  :  اللغــات
 

 11دار  43زقاق  107بغداد الكرادة ش البريد محله  :العنوان  
 778148ش 

 Saffrandonk 18 – 01704172741: هولندا 
3206 13A Spijkenisse, The Nether lands. 

 +31181973304: تليفون 
          31949402080+ 
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 السيرة الذاتيـة
 ــ

 
 
 .محمد جواد محمد كاظم الطريحي *
 .مدينة الكوفة – 1111: الوالدة  *
 بدأ مبكرًا دراسة العلوم العربية واإلسالمية على يد أساتذة أفاضل في أسرته  *

 .العلمية ،ثم واصل الدراسة الجوامعية والجامعية دراسًا وباحثاً 
 1173 - 1174جامعة بغداد  –بكالويورس قانون  *
 .1187 – 1173المحاماة  مارس *
 .1181 – 1188بغداد  –المعهد القضائي  *
 .تولي منصب القضاء الشرعي والمدني والجنائي *
 .4003هولندا  –جامعة روتردام  –دكتوراه الفقه المقارن  *
 .المستشار القانوني والفقهي للمحكمة االتحادية العليا *
 .قيةالمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية العرا *
/ الدكتور – 1179محمد تقي الحكيم / السيد: حصل على إجازات تقييم علمية من اإلعالم *

محمود مظفر / الدكتور – 1179ناجي معروف / الدكتور – 1179عبد الرزاق محي الدين 
/ السيد – 1218المرتضي بن زيد المحطوري جامعة صنعاء اليمن / الدكتور – 4001

ومنح  1117محمد باقر الحكيم / السيد – 1218مفتي اليمن  حمود بن عباس المؤيد نائب
 .عدة اجازات في الرواية من إعالم الحديث في العراق وخارجه

 –أصول البحث الفقهي  –أصول العقيدة  –المدخل للفقه المقارن : خبرة في تدريس *
ضاء الق –دراسة في القاعدة الشرعية والقانونية  –المدخل لدراسة االدب اإلسالمي 

 –فقه األسرة  –أصول الفقه : وكذلك تدريس. 1117 – 1114اإلسالمي المقارن لسنوات 
لهجات العامية  –المحادثة العربية  –النظم اإلسالمية  –التشريع اإلسالمي  –المنطق 

 .4002 – 4001العربية وغيرها للسنوات 
 
جمعية الحقوقيين  –نقابة المحامين العراقية  –مجلس الفتوى لجامعة روتردام : عضو *

منظمة  –جمعية الكتاب واألدباء العراقيين أمستردام  –جمعية الحقوقيين لندن  –العراقيين 
 –مجلس اإلشراف العلمي لمؤسسة الرسالة  –المجتمع المدني وحقوق اإلنسان أمريكا 

جماعة علماء المسلمين في  –ملتقى الثقافة والحوار الهاي  –مركز األبحاث العقائدية 
 .المجلس اإلسالمي في هولندا –أوربا لندن وممثلها في هولندا 

 
الرابطة  – 4004لجنة المرحلة االنتقالية لمؤتمر المعارضة العراقية لندن : سكرتير *

 .4003العلمية للتنمية الثقافية واالجتماعية روتردام 
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 .1112مدير مؤسس مركز دراسات تاريخ العراق الحديث  *
 .1119لندن  –علي للدراسات والترجمة بيروت مؤسسة اإلمام  *
الموسم الثقافي  – 1191شارك في مؤتمرات وندوات منها ندوات مهرجان الشعر العربي  *

رئيس هيئة االستماع للشهادة  – 1191اآلداب والفنون المعاصرة  –للرابطة األدبية 
 1114بجامعة طهران كلية الحقوق  –القانونية حول انتهاكات نظام صدام لحقوق اإلنسان 

 –ندوة المعهد الدولي للعلوم الجنائية سيراكوزا  –ندوة العدالة االنتقالية واشنطن  –
ندوة  – 4003وروتردام  4004ندوة المجتمع المدني في العراق الهاي  -4004ايطاليا 

 .4002الندوة القانونية دبي  – 4002حقوق المرأة ومواجهة التعسف جامعة روتردام 
مؤتمر القبائل  –الوحدة اإلسالمية لعدة دورات  – 1112ألفية الشيخ المفيد : تمرات المؤ *

مؤتمر تأسيس المحكمة المختصة  -4003المؤتمر العلمي روتردام  – 4004العراقية لندن 
 .4002مؤتمر الحوار بين الجاليات اإلسالمية ألمانيا  – 4002

 :له أعمال تحقيقية مطبوعة منها *  
 .وترجم إلى خمسة عشر لغة 1117ظفر بيروت عقائد الم -1
 .1117مطارح النظر بيروت  -4

 .1118تحرير المجلة بيروت  -3
 :ومؤلفات ودراسات منها     

 .1112القضاء اإلسالمي وأثره في حركة التقريب بين المذاهب  -1
 .روتردام 4004النظم اإلسالمية  -4

 .1112فكرة الدولة وحكومة الرسول المصطفي  -3

 .4001إلسالمي المقارن تاريخ التشريع ا -2

 .1113المنهج في تقنين الشريعة اإلسالمية  -1

 .1179فكرة المشروعية في الشريعة والقانون  -9

 .1188العربون واحكامه في الشريعة والقانون بغداد  -7

 .4003االجتهاد الفقهي ودوره في التشريع المعاصر  -8

 .1174جريمة الرشوة دراسة قانونية شرعية  -1

 .1114شيخ المفيد نظرية القضاء عند ال -10

 .1119القيمة الحضارية ألحكام الشريعة  -11

 .1170حق الشفعة دراسة مقارنة  -14

 .القضاء النبوي -13

 (.سلسلة)بحوث شرعية وقانونية مقارنة  -12

 
 موسوعة المحامي العربي –بيروت  4429معجم رجال الفكر واألدب : ترجم له  *

معجم  – 201:  4فة الحديث بغداد تاريخ الكو 1173مجلة القضاء  –بيروت   1181: 1 
نفح  –الروض الخميل بيروت  –النجف  1174أصداء ثائرة  – 102:  1األدباء والشعراء 

 .الطيب بيروت
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 استبيـــان 
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء

 ــــــ
 

 جمهورية العــراق :اســم الدولــــة  
 

 محمد ماضي جبر. د :االســم بالكامـــل  
 

  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 مستشار في مجلس شورى الدولة :الوظيفـة الحاليـــة 
 

  :الوظائف السابقـة 
 

  :المؤهالت  العلميــة  
 

  :المؤلفات 
 

 ..…………………… :البحوث  
 

 ..…………………… :اللغــات  
 

  :العنوان  

 

 

 


