
 

 السرية الذاتية 
 

 المعلومات الشخصية اوال : 

 االسم : بيداء كاظم فرج ناجي الموسوي 

 1983-10-19التولد: 

 . الرميثة قضاء-محل اإلقامة: المثنى 

 متزوجة الحالة االجتماعية :  

 المؤهالت العلميةثانيا :  

 . 2005-2004في القانون من جامعة بغداد للعام الدراسي  حصلت على شهادة البكلوريوس  -

 

   2009التجاري من جامعة بابل سنة -حصلت على شهادة الماجستير في القانون الخاص -

 . 2018تجاري من جامعة كربالء سنة  ال-حصلت على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص -

-  

 والعلمية   اإلدارية   المهامثالثا :  -
 2012القانون للشؤون العلمية لسنة  معاون عميد كلية مهام ب  كلفت  -

 2014معاون عميد كلية القانون للشؤون االدارية لسنة  مهام ب   تكلف -

 2018شعبة التسجيل في كلية القانون لسنة  مهام ب   تكلف -

 2018رئاسة قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة لسنة   مهامب  ت كلف -

 2020مجلس كلية القانون لسنة أمانة    مهامب  ت كلف -

 2011كلفت  بمهام  مسؤول الوحدة القانونية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لسنة  -

 . 2011كلفت بمهام  مسؤول وحدة شؤون المواطنين برئاسة الجامعة لسنة  -

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   تدريسية لمادة حقوق االنسان والديمقراطية  في -
 ٢٠٢٢لسنة ٢٠٢٠كلفت بمهام معاون العميد للشؤون العلمية في كلية القانون للفترة من  -
 تدريسية  لمادة المدخل لدراسة القانون  في كلية االدارة واالقتصاد . -
 . تدريسية  لمادة المدخل لدراسة القانون  في كلية القانون لطلبة المرحلة االولى -
 تدريسية لمادة االوراق التجارية  في كلية القانون لطلبة المرحلة الرابعة .  -
 تدريسية لمادة العقود المسماة  في كلية القانون لطلبة المرحلة الثالثة.  -
 تدريسية  لمادة القانون التجاري في كلية القانون لطلبة المرحلة الثانية .  -
 ة المرحلة الثالثة . تدريسية لمادة الشركات في كلية القانون لطلب  -



 في كلية القانون لطلبة المرحلة الرابعة . تدريسية لمادة التنفيذ  -
 تدريسية لمادة الحقوق العينية في كلية القانون لطلبة المرحلة الرابعة .  -

 

 رابعا :المؤلفات :

بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق   -أثر تسوية المراكز القانونية في سوق األوراق المالية -

 . 2019جامعة كربالء سنة  

مقبول للنشر في مجلة    -المسؤولية المدنية لتسوية المراكز القانونية في سوق األوراق المالية -

 . 2018الحقوق جامعة كربالء سنة 

 )المنافسة غير المشروعة لإلعالنات التجارية(. رسالة الماجستير بعنوان  -

 

 تعاملين في سوق األوراق المالية( المراكز القانونية للم)تسوية أطروحة الدكتوراه  بعنوان  -
 

 بحث منشور في احد المجالت العالمية.حجية االثبات في العقد اإللكتروني   -
 

 النطاق الموضوعي لتجزئة العقد بحث منشور في احد المجالت العالمية. -
 

 كربالء.   الحماية القانونية لألختراع غير المسجل بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة -

 

 

 

 الورشات والندوات

م أداء المنتسبين واحتساب المؤشرات في استمارة التقييم  يي الية تق ورشة المشاركة في -

 2018االلكتروني لسنة 

المشاركة في الورشة المقامة في كلية التربية األساسية حول نظام الوثائق االلكترونية لبيانات   -

 2018الطالب الفصلية السنوية لسنة 

 االمريكية  IREXالمشاركة في مؤتمر الية تحويل مشاريع البحوث مع منظمة  -

 2019جامعة المثنى لسنة   رئاسة محاضرة في دورة الترقية للكوادر المتقدمة التي اقامتها -

محاضر في دورة الترقية لموظفي الدوائر الحكومية التي اقامتها جامعة المثنى /كلية القانون   -

 2018لسنة 

  لسنة جامعة المثنى رئاسة  الترقية لموظفي الدوائر الحكومية التي اقامتها  رمحاضر في دو  -

 دورة ثانية.  -  2019

 أضافة الى دورات وندوات أخرى في مواضيع مختلفة.  -
وكان لي دور في تقييم عدد من بحوث الترقية والبحوث المنشورة في المجالت العلمية   -

 المحكمة. 



 

 


