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 /المؤهالت التعليمية
 .0779من كلية القانون والسياسة جامعة البصرة للعام الدراسي  قانونبكالوريوس  -
عة ال البيت في المملكة األردنية من جام / القانون الدولي الخاصماجستير في القانون الخاص-

 .8002للعام الدراسي  الهاشمية
-8080 كلية القانون جامعة كربالءقانون / القسم الخاص / القانون الدولي الخاص /دكتوراه  -

8080. 
  

 الخبرة العملية/
المثنى منذ تاريخ االنتماء لنقابة المحامين العراقيين في عام  استئنافمحامية في محكمة  -

 عشرون عاما(). 8009عام  ولنهاية 0779-0779
-6002(، للفترة من INTERSOS) اإليطالية مدير مكتب منظمة اإلغاثة العالمية -

6006. 

 دكتوره تدريسية في كلية القانون جامعة المثنى. -

ولنهاية  6002القانونية في رئاسة جامعة المثنى للفترة من   مديرة قسم الشؤون  -
.6002. 

 البحوث المنشورة/

في  -بحث مشترك مع الدكتور عمر فالح العطين -اتفاق التحكيم الدولي في عقود نقل التكنلوجيا-0

 -5102-8العدد  -المركز الجامعي لتامنغست-مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

 الجزائر.

 Iraqi legislator's position on electronic media in commercial contracts 2- 

:  في منشور  التجارية العقود ابرام في االلكترونية الوسائط من العراقي المشرع موقف  

5151.-01-5في    http://www.palarch.nl/index.php/jae PAL ARCH                    

Netherland  -  

 The Principles ofمبادئ الشريعة اإلسالمية وصلتها بمبدأ المشروعية في التشريع العراقي  3 -

Islamic Shareaa and Its Relevance with Principles of Legitimacy Iraqi 

Legislation(comparation) : منشور في 

                    http://www.palarch.nl/index.php/jae PAL ARCH  5151.-01-50في 

Netherland 



 نشاطات وشهادات مشاركة: 
المملكلة  الكويلت و دوللة  وورش العملل المعقلودة فليمن المؤتمرات كثير حضور عدد  -

والبصللرة حللول حقللوا اإلنسللان بشللكل عللام  أربيللل والمعقللودة فللي ,األردنيللة الهاشللمية 
التلي عقلدتها  االجتماعلاتللى حضلور علدد ملن إوالمرأة والطفل بشلكل خلاص، اضلافة 

 .6002منظمة االمم المتحدة حول حماية حقوا النازحين بعد أحداث 

المنظمللة ، منظمللة اإلغاثللة العالميللة :وتقللدير مللن وشللكرشللهادات مشللاركة لللى ع صلللةحا -
 مركز إحيلاء اإلنسلان العراقلي، ، منظمة حقوا اإلنسان الدولية،نالدولية لحماية الالجئي

 فرع المثنى. نمنظمة حقوا اإلنسا جمعية السيدات الرائدات،

الثقافلة القانونيلة الخاصلة  عقد عدد كبيلر ملن النلدوات القانونيلة فلي كليلة القلانون لنشلر-
)  قللانون األحللوال الشخصللية ، القللانون الللدولي الخللاص،  بقللوانين القسللم الخللاص مثللل

 القانون المدني، القانون التجاري(.
( مللا المحاميللة الكويتيللة  Free Conferenceبرنللام ) إدارة نللدوة حواريللة عبللر  -

للمقارنلة بلين  8080ي علام والناشطة في مجال حقوا اإلنسان الدكتورة ليللى الراشلد فل
المواد القانونية الخاصة بحاالت الطالا في كل ملن قلانون األحلوال الشخصلية العراقلي 

 وقانون األحوال الشخصية الكويتي.
 الخبرات االخرى:

  .اللغة اإلنكليزية -

 للحاسوب وإستخدام مواقا الشبكات اإللكترونية. ةمهارات البرام  األساسي -
 

 

 

 

 
  


