
السیرة الذاتیة
جاسم محمد حمزة عمران المحاویلي:  االسم   
١٩٦٢/ ٢٦/٥دیوانیة   : الوالدة 
العروبة الثانیة ـ سكن االساتذة: السكن 

متزوج: الحالة االجتماعیة 
٢: عدد االطفال 

٦٥٠١٠٠: الھاتف االرضي 
٠٧٨١٢٥١٦٩٠٤: الموبایل 
٦/٧/١٩٩٤في )٤٢٠٣( علم االجتماع بموجب األمر الجامعي/آداب : لبكالوریوسشھادة ا

) ٦٦٩٦(/ آداب : 
٤/١٠/٢٠٠١

ألسباب سیاسیة٦/٩/١٩٩٤انھاء خدماتي في تقرر ٧/١٩٩٤/ ٢٥: تأریخ التعیین
٧/٨/٢٠٠١في 

٢٠٠٢٢٢٥/ ٢٢/١٠
٢٢/١٠/٢٠٠٢٩٨٧٤

٢١/١١/٢٠٠٢
)٢٣/١٠/٢٠٠٧٢٨/٥/٢٠١٤) ١٨٢٢

.بترقیتي الى مرتبة أستاذ مساعد ٨٧١٥الجامعي المرقم 

:البحوث المنجزة
)ة تحلیلیة لظاھرة اإلرھاب في المجتمع العراقيدراس( اإلرھاب والمجتمعـ ١
)دراسة میدانیة في مدینة الدیوانیة(ـ المشكالت األسریة لذوي الحاجات الخاصة ٢
)دراسة میدانیة في دوائر اصالح النساء( ٢٠٠٣ـ إجرام النساء في العراق بعد الحرب عام ٣
)اصالح االحداثدراسة میدانیة في دوائر ( ـ جرائم العنف عند االطفال٤
.ـ حقوق الطفل بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي ٥
.ـ حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة ٦
. ـ دور منظمات المجتمع المدني في ترسیخ ثقافة حقوق االنسان والدیمقراطیة ٧
.العوامل االجتماعیة الدافعة الى البغاء  ـ ٨

٢٠٠٣ـ المواد الدراسیة منذ عام
عراقي وتغیر اجتماعي            جتمع ـ م١
علم االجتماعـ ٢
فلسفة علم االجتماع                          ـ ٣
ـ علم االجتماع السیاسي ٤
ـ إصالح مجرمین٥
ـ حقوق االنسان والدیمقراطیة                ٦
ـ علم االجرام وعلم العقاب                  ٧
ـ كلیة القانون  ـ كلیة اآلداب علم النفسـ اللغة االنكلیزیة ٨

. ـ الكلیات التي تم التدریس فیھا 
(٣)   (١٢                   (
ـ كلیة القانون  ٥)    محاضر(ـ كلیة العلوم ٤



:                                                     الدورات 
التاریخالدورة

/ /
االنكلیزیة 

١٩٩٦

١٩٩٩الدورة التأھیلیة لتعلیم الحاسوب
٢٠٠٤دورة التأھیل التربوي

٢٠٠٥دورة االنترنیت
٢٠٠٦دورة التأھیل التربوي 

٢٠١١دورة المعھد الوطني لحقوق االنسان
٢٠١٠دورة تقنیات التعلیم 

٢٠١٠دورة التعلیم المستمر 
٢٠١٠دورة االعالم المجتمعي 

:اللجان 
٢٠٠٣عضوا        ـ لجنة جرد موجودات الكلیة من االثاث واالجھزة  ١
٢٠٠٣ـ لجنة الصیانة                                                     رئیسا          ٢
٢٠٠٦ـ لجنة صیانة القاعات الدراسیة                                 رئیسا         ٣
٢٠١٠رئیسا         ـ لجنة المشتریات                                         ٤
)      قدمت طلبا بإعفائي وتم قبول الطلب بعد مضي شھر واحد(
٢٠١٠ـ اللجنة المركزیة لحقوق االنسان                              عضوا        ٥
٢٠١١ـ لجنة االشراف على النادي الطالبي                          رئیسا         ٦
٢٠١١ـ لجنة االسناد                                                      رئیسا         ٧
٢٠١١ـ لجنة اعتراضات الدور األول                                 رئیسا         ٨
٢٠١٠ـ لجنة االشراف على الخطة العربیة لحقوق االنسان       عضوا        ٩

٢٠١١ق الموقف العلمي للطلبة                          عضوا        ـ لجنة تدقی١٠
٢٠١١ـ لجنة المكتبة االلكترونیة                                     عضوا        ١١
٢٠١٢ـ لجنة االعتراضات                                            عضوا        ١٢
٢٠١٢عضوا        ـ اللجنة االمتحانیة     ١٣
٢٠١٢ـ لجنة تدقیق الدرجات االمتحانیة                            عضوا     ١٤
٢٠١٣عضوا     ـ لجنة المشتریات                        ١٥
٢٠١٣رئیسا          لجنة تثمین الكتب              ـ ١٦
٢٠١٤ن                       رئیسا  لجنة استالم بنایة عمادة كلیة القانوـ ١٧
٢٠١٤خلیة                      عضوا ـ لجنة االشراف على االقسام الدا١٨
٢٠١٤عضوا  البي         ـ لجنة االشراف على النادي الط١٩
٢٠١٤رئیسا  ــ لجنة تدقیقیة                       ٢٠
٢٠١٤یسا ـ لجنة شراء الكتب                                             رئ٢١



الشھادات التقدیریة ــ 
٢٠١٠المؤتمر الثاني لكلیة القانون  ـ شھادة تقدیریة عن ١
٢٠١١ـ شھادة تقدیریة عن المؤتمر العراقي األول لكلیات القانون   ٢
٢٠١١ـ شھادة تقدیریة عن مستوى األدآء العلمي والثقافي             ٣
٢٠١١ـ شھادة تقدیریة عن المؤتمر العلمي التخصصي األول لحقوق المرأة والطفل  ٤
٢٠١٢یریة عن المؤتمر العلمي التخصصي في العلوم السیاسیة ـ شھادة تقد٥
٢٠١٢ـ درع التمیز   ٦
٢٠١٣ـ شھادة تقدیریة  ٧

:المؤتمرات 
٦/١٢/٢٠٠٧ـ ٥ـ المؤتمر العلمي السادس للعلوم االنسانیة ـ جامعة القادسیة  ١
٨/٤/٢٠١٠ـ ٧ـ المؤتمر العلمي الثاني لكلیة القانون المنعقد بتأریخ ٢
٢٠١١/ ٤/ ١٤ـ ١٣المؤتمر العلمي العراقي األول لكلیات القانون  ـ٣
١٣/١٢/٢٠١١ـ١٢ـ المؤتمر العلمي التخصصي لحقوق المرأة والطفل ٤

:التشكرات 
التأریخ  من قبل ت
٢٢/٣/٢٠٠٦السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ١
١٢/٧/٢٠٠٥السید رئیس الجامعة ٢
١٩/١١/٢٠١٣السید رئیس الجامعة٣
٣١/١٢/٢٠١٣السید رئیس الجامعة ٤
٣١/٣/٢٠٠٤السید المساعد االداري٥
١٣/١/٢٠٠٣السید عمید كلیة االداب ٦
١٦/١٢/٢٠٠٤السید عمید كلیة االداب ٧
١٨/١٢/٢٠٠٤السید عمید كلیة االداب ٨
٢٦/١/٢٠٠٥كلیة االداب السید عمید٩

٢٠/١/٢٠٠٥السید عمید كلیة االداب ١٠
٥/٢/٢٠٠٦السید عمید كلیة االداب ١١
١٧/٣/٢٠٠٩السید عمید كلیة الزراعة ١٢
٢٩/٦/٢٠٠٩السید عمید كلیة الطب البیطري  ١٣
٢/٣/٢٠١٠السید عمید كلیة العلوم١٤
١٤/٣/٢٠١١كلیة العلومالسید عمید١٥
١٢/٧/٢٠١١السید عمید كلیة العلوم١٦
٥/٤/٢٠١١السید عمید كلیة القانون١٧
٧/٨/٢٠١١السید عمید كلیة القانون١٨
١٠/٤/٢٠١٢السید عمید كلیة القانون ١٩
٩/٥/٢٠١٢السید عمید كلیة القانون ٢٠
٦/٨/٢٠١٢ن السید عمید كلیة القانو٢١
٢٠١٢/ ١٦/٩السید عمید كلیة القانون٢٢
٣٠/٩/٢٠١٢السید رئیس القسم العام٢٣
٣/٢٠١٣/ ١٢السید عمید كلیة القانون٢٤
١٩/١١/٢٠١٣السید عمید كلیة القانون ٢٥
٢٥/٨/٢٠١٤السید عمید كلیة القانون٢٦


