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  .اإلداريةمناصب ثانياً: ال

  الى –الفترة: من   المكان  المنصب  ت
  ولحد االن 2020  جامعة اوروك  مسؤول شعبة قانونية  1
  

  ثالثاُ: التدريس الجامعي.

  الى –الفترة: من   المكان  الجامعة  ت
  ولحد االن 2018  بغداد/ كرادة خارج  جامعة أوروك/ كلية القانون  1
 

  الى ) –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ( من 

  الى –الفترة: من   المادة  الكلية  ت
جامعة أوروك/ كلية   1

  القانون
  2021- 2019  علم االجرام 

جامعة أوروك/ كلية   2
  القانون

  2020 - 2019  علم العقاب

   ناصر فاضل حسين:األسم
  :تاريخ الميالد

28/8/1991  
  قانون جنائي :التخصص

  مساعد مدرس :اللقب العلمي
  / كلية القانونكجامعة أورو :مكان العمل

   :رقم الهاتف 
  nasserfathel@uruk.edu.iq:البريد اإللكتروني

 
  

  أوال: المؤهالت العلمية

  التاريخ  الكلية  الجامعة  اللقب العلمي  ت
  1/9/2018  القانون  أوروك  مساعد مدرس  1

 



جامعة أوروك/ كلية   3
  القانون

  2019  قانون العقوبات العام

جامعة أوروك/ كلية   4
  القانون

  2019  قانون العقوبات الخاص

جامعة أوروك/ كلية   5
  القانون

  2020  الملكية الفكرية

جامعة أوروك/ كلية   6
  القانون

  2019  قانون رعاية االحداث

  

  خامساً: االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها.

  السنة  القسم  عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير/ دكتوراه)  ت
       
        
  

  سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية.

  نوع المشاركة  مكان انعقادها  السنة  العنوان  ت
1  the national index for E-

learning accrediation and 
the role for the academic 
staff at the iraq 
university 

  

2020  e-learning in iraq 
universites project 

ministerial team 
 

  مشارك

2  current trends in e 
learning implementation  

  

2020 e-learning in iraq 
universites project 
ministerial team  

  مشارك

3  free video conferencing 
platforms for interactive 
e- learning 

  

2020  e-learning in iraq 
universites project 
ministerial team  

  مشارك

4  advanced features in tne 
google e learning 
platform 

  

2020  e-learning in iraq 
universites project 
ministerial team  

  مشارك

5  1st international virtual 

scientific conference 

  

2020  Al-Qadisiyah University  مشارك  

6  First nucleic acid 

extraction course 

 

2020 University of Baghdad / 

College of Science / 

Tropical Biological 

Research Unit 

  اجتياز



 

7  COVID-19: Operational 

Planning Guidelines and 

COVID-19 Partners 

Platform to support 

country preparedness 

and response 

 

2020 World health 

organization 

 

  اجتياز

8  Coronavirus- what you 

need to know 

 

2020 Alison 

 

  اجتياز

9  ARID SCIENTIFIC 
PLATFORM AND ITS 
IMPORTANCE FOR THE 
ARABIC 
RESEARCHERS 

 

2020 Baghdad university مشارك  

10  Principles Of Project 
Management Between 
Planning And 
Implementation 
Strategies 

 

2020 DIMENSIONS 
FOUNDATION 

FOR DEVELOPMENT (DFD 
 

  مشارك

 

  سابعاً: االنشطة العلمية االخرى.

  خارج الكلية  الكليةداخل 
  الزيارات الميدانية لدور االيتام  متابعة تجهيز مبنى الجامعة

  تصاريح بمراجعة كتب االجانب  
  متابعة تدريب الطالب في المحاكم  

  

  ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.

  السنة  مجال النشر  اسم البحث  ت
        

  

  الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع. تاسعاً: كتب

  السنة  الجهة المانحة/برائة (كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير  ت



  )اختراع
  2020  رئاسة جامعة أوروك  كتاب شكر  1
  2020  رئاسة جامعة أوروك  كتاب شكر  2
  2020  رئاسة جامعة أوروك  كتاب شكر  3
  2019  جامعة أوروك رئاسة  كتاب شكر  4
  2019  رئاسة جامعة أوروك  كتاب شكر  5
  2019  رئاسة جامعة أوروك  كتاب شكر  6
  

  عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة.

  سنة النشر  اسم الكتاب  ت
      

  

  التي يجيدها. حادي عشر: اللغات

  قراءة  كتابة  اللغة  ت
      العربية  1
      االنكليزية  2
 


