
 
 السيرة الذاتية 

                                             يصبري محمد فهد الخزاع أسامة -*االسم:

                                                1970  –البصرة  -*محل وتاريخ الوالدة :

 3-عدد االطفال       متزوج   -االجتماعية:* الحالة  

 ة القانون / جامعة القادسيةفي كلي تدريسي -*المهنة :

 

  -:الشهادات العلمية-

 . 1998/ عام  شط العرب الجامعةكلية  /أوال : بكالوريوس قانون 

 . 2002عام بغداد /جامعة  القانون/ كلية  الدولي العامماجستير في القانون  -ثانياً :

 . 2020ابل عام دكتوراه قانون عام / قانون دولي عام / كلية القانون / جامعة ب -ثالثا

 

 ( .2012) استاذ مساعد -اللقب العلمي: -

 

 -*المواد الدراسية التي كلفت بتدريسها :

 

 المرحلة الدراسية  اسم المادة الدراسية ت

 االولى مدخل لدراسة القانون  1

 الثالثة قانون العقوبات / القسم الخاص 2

 لثالثةا قانون الدولي العام  3

 بعةالرا المنظمات الدولية  4

 الثالثة لقانون الدولي االنسانيا 5

 االولى اللغة االنكليزية  6

 الدراسات العليا/ الماجستير اللغة االنكليزية  7

 الدراسات العليا/ الماجستير القانون الدولي العام   8

 

 -:االداريةناصب والم اإلدارية المهام -

 2004-.2003مسؤول شؤون الطلبة في كلية اإلدارة واالقتصاد  -1

 . 2006 -2005أمين مجلس كلية القانون  -2

 . 2007-2006مدير قسم الشؤون القانونية واإلدارية في رئاسة جامعة القادسية  -3

 .2013 - 2007معاون عميد كلية القانون للشؤون اإلدارية  -4

 2015-2013عضو لجنة الترقيات الفرعية / كلية القانون  -5

 2015-2013سة الجامعة في رئا ةمدير قسم الموارد البشري -6

 2019عضو هيئة تحرير مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية  -7

 2019-2018عضو لجنة الخبراء لوضع االسئلة لالمتحان التقويمي للعام الدراسي  -8

 2019-2018فاتر االمتحانية لالمتحان التقويمي للعام الدراسي دعضو لجنة تصحيح ال -9

 2020-2017 ةحانيجان االمتللعضوية ا -10

 2020يات الفرعية مقرر لجنة الترق -11

 2020 ةمدير تحرير مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسي -12



 
 2020معاون عميد كلية التربية للبنات للشؤون االدارية  -13

 -نشورة :مالبحوث القانونية ال -

 2006مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية عام  النظام القانوني للشركات االمنية الخاصة منشور في -1

 . 2008عام  55العدد  عن جرائم الحرب منشور في مجلة القانون المقارن نائية الفرديةالمسؤولية الج -2

بول النشرر فري المرؤتمر العلمري الول لكليرة القرانون قالمحاكم الجنائية الدولية م أمامالمجنى عليهم   وقحق  -3

 . 2006عام  

 .2011لوم السياسية ية للقانون والعفي مجلة القادس منشورحماية النازحين داخليا في النزاعات المسلحة  -4

ة يراشرة منشور في مجلة جامعة االنبرار للعلروم القانونفقدان المدنيين الحق في الحماية من الهجمات المب  –  5

 2012والسياسية 

في مجلة القانون للدراسات والبحوث   منشورنون الدولي االنساني  الحرب االلكترونية ومبدا التمييز في القا  -6

 .2013العدد السابع  –جامعة ذي قار  –كلية القانون  –نية القانو

 

 االشراف على رسائل الماجستير -

 

 السنة عنوان الرسالة اسم الطالب  ت

جريمررة التجويررع فرري القررانون الجنررائي  همام حاتم  1

 الدولي

2015 

اسررترداد الممتلكررات الثقافيررة فرري ضرروء  اتمحسام رحمن ح 2

تطبيقية فري االتفاقيات الدولية ) دراسة  

 ضوء حالة العراق ( 

2017 

ري التنظرريم القررانوني السررتخدام المجررا دعاء رحمن حاتم 3

لمالحيرة المائية الدولية الغراض غيرر ا

 ي ضوء حالة العراق (ف) دراسة 

2017 

ب الخاضعين للطررد حماية حقوق االجان علي راسم محمد 4

 وفقا للقانون الدولي العام  

2017 

التنظرررريم القررررانوني الرررردولي للبعثررررات  بارعيدان ج زهراء 5

الخاصررة ) دراسررة فرري ضرروء اتفاقيررة 

 ( 1969م  البعثات الخاصة لعا

2019 

جريمة االتجار بالبشر وفقا التفاقية   خالد جواد كاظم 6

 االمم المتحدة لمكافحة 

ر الوطنية لعام الجريمة المنظمة عب 

2000 

 

2020 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 
 ريرسائل الماجست االطاريح و عضوية لجان مناقشة

 
رسالة او  العنوان اسم الطالب  ت

 ةاطروح

 السنة الكلية الجامعة

حمايررة المرردنيين فرري زمررن  حسام علي محمود 1

نزاعات المسلحة / العرراق ال

 انموذجا

 2013 الحقوق النهرين رسالة

عرررررادل فى مصرررررط 2

 حسن

لمبعروث الحصانة القضائية ل

وطرررررررررق الدبلوماسرررررررري 

مساءلته في القانون الدولي 

دراسررررة نظريررررة  –العررررام 

 ةيتطبيق

 2013 قالحقو النهرين  رسالة

زينررب ياسررين عبررد  3

 الخضر

حمايررة حقرروق الطفررل فرري 

 حةالنزاعات المسل

 2014 القانون البصرة رسالة

االء عبررررد الواحررررد  4

 موسى

ثنراء ة البحريرة احماية البيئر

 ية المسلحةالنزاعات الدول

 2015 القانون البصرة رسالة

الحمايرررة الدوليرررة لحقررروق  عالء احسان علي 5

لي الردونون  ااالقليات في الق

دراسة تطبيقية عرن   –العام  

 حالة العراق

 2017 نالقانو القادسية رسالة

المسرررؤولية الدوليرررة عرررن  عقيل جبار رهيف 6

جم عررن التلرروث البيئرري النررا

نقررل النفايررات الخطرررة عبررر 

الحرردود وفقررا التفاقيررة بررازل 

 1989لعام  

 2017 القانون القادسية رسالة

زمرررررران صرررررراحب  7

 مجدي

لقررررانون الزاميررررة قواعررررد ا

النسررررراني برررررين الررررردولي ا

تصرررررررررفات االتفاقيررررررررة ال

 واالنفرادية

 2017 القانون كوفةلا رسالة

 

ز التنظررريم القرررانوني للجهرررا محمد مهدي محمد 8

ي فررررررري المحكمرررررررة االدار

 الجنائية الدولية

 2019 القانون كربالء  رسالة

س مهردي ماجد عبا 9

 موسى

اليرررات التحقرررق مرررن تنفيرررذ 

اتفاقيررات الحررد مررن انتشررار 

 االسلحة النووية

 2019 القانون كوفة رسالة

عبرررد الصرررمد تبلررري  10

 عمر

العقوبات االقتصادية الدولية 

حقرروق الطفررل /  واثرهررا فرري

 نموذجاالعراق ا

 2019 الحقوق  الموصل رسالة

الحمايررة الدوليررة للمصررنفات  فاطمة حسن عبد 11

 المكتوبة

 2020 القانون انميس لةرسا

 

 



 
احمرررد صررربار عبرررد  12

 االمير

لمستهدف في القانون القتل ا

 الدولي

 2020 القانون ءكربال اطروحة 

الح مهرررررردي صرررررر 13

 يوسف

دور المبرررادل العادلرررة فررري 

لمتعلقررة تسرروية المنازعررات ا

 بالجرف القاري

 2020 القانون بابل اطروحة 

 

 

 علمياتقييم االطاريح ورسائل الماجستير 

اطروحة   عنوان الرسالة ت

او 

 رسالة

 السنة الكلية الجامعة

ومرا استقالل جهاز االدعراء العرام فري ضروء احكرام نظرام ر 1

 االساسي

القررررررانون  البصرة ماجستير

 والسياسة

2015 

ائية الفردية الناشئة عن االهمال فري ضروء المسؤولية الجن 2

 لدوليالقانون الجنائي ا

 2016 ونالقان فةوالك ماجستير

القررررررانون  البصرة ماجستير ليات في القانون الدولي العامحماية الحقوق الثقافية لالق 3

 والسياسة

2016 

موقف القانوني من المجموعات المسرلحة المنضروية فري ال 4

 الجيوش النظامية

 2018 القانون الكوفة ستيرماج

التنظيم القانوني لالستعراض الدوري الشرامل امرام مجلرس  5

 ننساق االقوح

 2018 القانون ذي قار ماجستير

القررررررانون  االنبار ماجستير محكمة الجنائية الدوليةسيادة الدول في ظل ال 6

والعلررررروم 

 السياسية

2018 

كليرررررررررررة  بابل روحةاط الجزاءات االنفرادية في القانون الدولي  7

 القانون

2020 

 

كليرررررررررررة  الءكرب ةاطروح ول في ضوء القانون الدولي االنسانيالنزاع المد 8

 القانون

2020 

كليرررررررررررة  بابل اطروحة السيادية ةلية الدولة عن انتهاك الحصانمسؤو 9

 القانون

2020 

ر منظمة الشرطة الجنائيرة الدوليرة فري مكافحرة جريمرة دو 10

 الثقافية االتجار بالممتلكات

كليرررررررررررة  بابل ماجستير

 القانون

2020 

كليرررررررررررة  البصرة رماجستي تراث الطبيعيالحماية الدولية لل 11

 القانون

2020 

 

 تقييم البحوث علميا -رابعا          

 السنة المجلة اسم عنوان البحث ت

دول والهيئررات الدوليررة لمكافحررة وقمررع تعرراون الرر 1

 مالمرتكبة ضد قوات حفظ السالالجرائم 

لقررانون والعلرروم القادسررية ل

 السياسية

2015 

للقانون والعلوم  القادسية  مفهوم الهجرة غير القانونية 2

 السياسية
2017 

 2017ادسية للقانون والعلوم  القالقانونية لالتفاقيات غير الشركلية المبرمرة   القيمة 3



 
 السياسية قبل المنظمات الدولية من

قررات النزاعررات هاكررات حقرروق االقليررات فرري اوانت 4

 المسلحة في العراق 

القادسية للقانون والعلوم  

 السياسية
2017 

الدولية للبيئرة مرن نقرل النفايرات الخطررة   الحماية 5

 والتخلص منها عبر الحدود ) وفقا التفاقيرة برازل

 (1989لعام  

نون والعلوم  القادسية للقا

 السياسية
2017 

نون والعلوم  القادسية للقا ر القانونيةصور الهجرة غي 6

 لسياسيةا
2017 

 2019 القانونية والسياسيةالعلوم   خطاب الكراهية في نطاق القانون الجنائي الدولي 7

8 Amendment of Constitutions of 

Iraq and India  

 2019 قانونية والسياسيةالعلوم ال

 

 

 -الدورات والبرامج التدريبية  :-

للفتررة مرن  الردن –لدستورية العراقية ( المقام فري عمران ادل ومفاهيم امج التدريبي الموسوم بر)مبالبرنا  -1

 . 2004آذار  3 شباط ولغاية 27

يرة ولغا 11/10دسرية للفتررة مرن الهيئة التدريسرية فري جامعرة القا بأعضاءالخاصة دورة التأهيل التربوي    -2

27/10/2004 . 

 . 2009المقامة في كلية القانون  يئة التدريسيةلكتروني الخاصة بأعضاء الهدورة تقنيات التعليم اال -3

ية للصليب الحمر في اربيل لي اإلنساني المنظمة من قبل اللجنة الدولالدورة الخاصة بمدرسي القانون الدو  -4

2009. 

 .6/2/2010-25ساني في بيروت للفترة من عربية للقانون الدولي اإلنالدورة ال -5

فتراضية التي اقامها معهد القانون الدولي لحقروق االنسران فري ي المحاكم االشتراك في دورة اعداد مدرباال  -6

 . 9/2010/ 22-19للفترة من السليمانية 

 . 2010مشرف فريق في مسابقة جيسب في اربيل االشتراك ك -7

 . 2011في اربيل  Mock Trailالمشاركة كمحكم في مسابقة  -8

  2012ل كم في مسابقة جيسب في اربيالمشاركة كمح -9

 2012ية جامعة القادس –مركز التوفل وتطوير اللغة  –ورة تعليم اللغة االنكليزية د -10

 . 2013ني في اربيل بل المجلس الثقافي البريطاالدارة المقامة من قرة القيادة واالمشاركة في دو -11

 2018 – امعة القادسيةج-مركز التعليم المستمر–رة السالمة اللغوية دو -12

 2019 –جامعة القادسية  –مركز التوفل وتطوير اللغة –ذةلألساتنكليزية دورة اللغة اال -13

 2020مشاركة في قمة انوكسيرا االفتراضية لعام  -14

 2020بية حول كورونا كورس مدرسة هارفارد الطمشاركة في  -15

 ني لمتعلقة بالتعليم االلكتروالورش التي اقامها الفريق الوزاري ااركة في مش-16

oalqzaiy @yahoo.com 

osamah.sabri@qu.edu.iq 

osamahmohammed6@gmail.com 

 07801088354موبايل 


