
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حسن صادق عبود عيسى العجيلي 

 عملت كمحامي لمدة ثالث سنوات  .1
 والى حد االن  2018منذ كلية الكوت الجامعة في  يتدريسعملت ك .2
 لدي خبرة في كتابة البحوث القانونية  .3
  2015العرب منذ عام  نالحقوقييعضو لدى اتحاد  .4
االشراف على العديد من بحوث التخرج في كلية الكوت الجامعة كرئيس و عضو في  .5

 لجنة المناقشة 

 

 2014 /واسط  جامعةمن بكالوريوس قانون  .1

  2017 /ماجستير قانون جنائي من معهد العلمين للدراسات العليا  .2
 2021 /دكتوراه قانون جنائي من الجامعة االسالمية في بيروت  .3

 

 تدريس الحاصل على شهادة طرائق  .1
 تدريس الحاصل على شهادة صالحية  .2
 عربية حاصل على شهادة سالمة اللغة ال .3
 شهادة كفاءة الحاسوب واللغة االنكليزية  ىعل اصلح .4
 شاركت في العديد منها اقمت العديد من الندوات والورش القانونية و .5
حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر العملي الثاني والدولي االول للبحوث التطبيقية  .6

 وبراءات االختراع الذي أقيم في كلية الكوت الجامعة 

 تم تأليف كتاب بعنوان ) احكام الكفالة في المواد الجزائية ( .1

 07725101356:  رقم الهاتف

: البريد االلكتروني

hassan.sadiq@alkutcollege.edu.iq 

 : ذكر الجنس

 1989-12-15:  تاريخ التولد

 أعزب  االجتماعية:الحالة 

  الصويرة–: واسط  السكن

 عراقية : الجنسية

 : العربية اللغة االم

 مدرس 

 العمل على الحاسوب  أجيد .1
 مايكروسوفتلدي خبرة ببرامج المكتبية ) .2

 (اوفيس 
ستخدام برامج االنترنيت وبرامج خبرة في ا .3

 المراسلة االلكترونية 

 االم  اللغة العربية .1
 واللغة االنكليزية  .2



 

 

hassan sadiq abood eisaa alajely 

1. I worked as a lawyer for three years 
2. I worked as a lecturer at Al-Kut University College since 2018 until now 
3. I have experience in writing legal research 
4. Member of the Arab Jurists Union since 2015 
5. Supervising many graduation researches at Al-Kut University College as 
president and member of the discussion committee 

1. B.Sc.  of Laws from Wasit University / 2014 

2. M.Sc in Criminal Law from A- Alamein Institute for Higher Studies / 2017 

3. Ph.D. in Criminal Law from the Islamic University of Beirut / 2021 

1. I have a Teaching Methods Certificate 
2. I have a teaching qualification certificate 
3. I have an Arabic language certificate 
4. I have a certificate of computer proficiency and the English language 
5. Held and participated in many legal seminars and workshops 
6. I have a certificate of participation in the Second and First International 
Practical Conference for Applied Research and Patents, which was held at Al-Kut 
University College 
 

A book was written entitled (Provisions of release on Bail in the 
course of Criminal proceedings) 

1. I can work well on the computer 

2. I have experience with office programs 
(Microsoft Office) 

3. Experience in using Internet and 
electronic messaging programs 

1. Arabic  
2. English  

 

Phone No. 07725101356 

Email: 
hassan.sadiq@alkutcollege.edu.i
q 
sex: male  

Birthday : 15-12-1989 

Social status: single  

Residence: wasit- al-Swairah 

Nationality : Arabian-Iraqi 

Language: Arabic  


