
االسم :- داود مراد حسین الداودي ( الحسني )  
  1965التولد :- 

 السكن الجامعي  –السكن :- الدیوانیة 
 كلیة االداب  – / جامعة القادسیة 16/11/1992تاریخ التعین :- 

 ˺ 6/2/2005تاریخ اعادة التعیین :- 
 

الشھادات :-  
- دكتوراه في العلوم السیاسیة . 1

  1997سنة الحصول علیھا :- 
الجھة المانحة :- جامعة بغداد كلیة العلوم السیاسیة .  

 
- ماجستیر في العلوم السیاسیة . 2

  1992سنة الحصول علیھا :- 
الجھة المانحة :- جامعة بغداد كلیة العلوم السیاسیة .  

 
- بكلوریوس سیاسیة جامعة بغداد كلیة القانون والسیاسیة .  3

  1987سنة الحصول علیھا :- 
 

الدرجة العلمیة :-  
استاذ مساعد  

  2006سنة الحصول :- 
 

المناصب االداریة:-  
  2007-2006رئیس القسم العام  -۱
  2008-2007معاون العمید للشؤون اإلداریة  -۲
  2011-2008معاون العمید للشؤون العلمیة  -۳
رئیس لجنة الترقیات العلمیة ، جامعة الكوفة ، كلیة القانون والعلوم  -٤

 السیاسیة . 
 

النشاطات العلمیة :-  
المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج العراق   -۱
  .1999/2005 – لیبیا –التدریس في الجامعات العربیة جامعة سبھا  -۲
 عضو في الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة .  -۳
 عضو في الجمعیة العراقیة للعلوم السیاسیة .  -٤

 

 وتم احتساب مدة الفصل السیاسي 6/2/2005- لقد تم الفصل من الجامعة ألسباب سیاسیة وأعید الى الخدمة في الجامعة بتاریخ  ˺
  . 14/12/2010 في 31332بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 

                                                 



 
المؤلفات العلمیة :-  

سلطات الرئیس االمریكي بین النص الدستوري والواقع العملي دراسة  -أ
. 2006سیاسیة دستوریة عمان مركز الكتاب االكادیمي 

المشاركة السیاسیة وتأثیرھا في السیاسة الخارجیة االمریكیة . السلیمانیة ،  -ب
  . 2013منشورات ماركیربت ، 

 االنظمة السیاسیة ، كتاب منھجي للمرحلة الثانیة / كلیة القانون .  -ت
 

البحوث :  
المشاركة السیاسیة وظاھرة المزاج العام في الوالیات المتحدة مجلة جامعة  -۱

بابل . 
البنى الموضوعیة للمشاركة السیاسیة في الوالیات المتحدة ( المؤسسة  -۲

  . 1999الرئاسیة ) مجلة جامعة بابل 
 النظام الفدرالي في العراق المفھوم الرؤى المعوقات بحث تحت النشر .  -۳
السلوك االنتخابي والسیاسة الخارجیة في انتخابات الرئاسة االمریكیة  -٤

  . 2008 مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة 2004
التحدید الجیوستراتیجي للفواعل والعوامل الدولیة الموجھ للنظام الشرق  -٥

  . 2007اوسط مجلة جامعة بابل 
 عملیة صنع القرار في النظام االمریكي .  -٦
 2003التنظیم الدستوري و التشریعي لالحزاب السیاسیة العراقیة بعد عام  -۷

. 
التأطیر الدستوري والتشریعي للمشاركة السیاسیة للمرأة العراقیة ( نظام  -۸

 الكوتا ) . 
المؤسسة الرئاسیة االمریكیة وادارة االزمة الدولة ، المؤتمر العلمي ،  -۹

  . 2011جامعة كربالء ،
 

االشراف:  
ساھم في اإلشراف على عدد من رسائل الماجستیر .   -۱
ساھم في تقویم العدید من البحوث والرسائل العلمیة كخبیر علمي و  -۲

 ألغراض الترقیة العلمیة .
 
 
 
 
 
 
 



Name: - Dawood Murad Hussein Daoudi (Hasani) 
Birth: - 1965 
Accommodation: - Diwaniyah - university housing 
Date appointment : - 16/11/1992 / Qadisiyah 
University - Faculty of Arts 
Date of re-appointment: - 02/06/2005 2 
 
Certificates: - 
1 - PhD in political science. 
Year obtained: - 1997 
Donor: - University of Baghdad College of Political Science. 
 
2 - master's in political science. 
Year obtained: - 1992 
Donor: - University of Baghdad College of Political Science. 
 
3 - Bachelor political Baghdad University College of Law 
and Political Rights. 
Year obtained: - 1987 
 
Degree: - 
Assistant Professor 
Years to obtain: - 2006 
 
Administrative positions: - 
1 - Head of Department 2006-2007 
2 - Associate Dean for Administrative Affairs 2007-2008 
3 - Associate Dean for Academic Affairs 2008-2011 
4 - Chairman of the Committee on Scientific Promotion, 
University of Kufa, the Faculty of Law and Political Science. 
 
Scientific Activities: - 
1 - Participation in scientific conferences inside and outside 
Iraq 
2 - teaching in Arab universities University Sabha - Libya - 

2 I've been dismissal from the university for political reasons and returned to service at the university 
on 02/06/2005 was calculated for political separation under Book of the General Secretariat of the 
Council of Ministers No. 31 332 on 14/12/2010. 

                                                 



1999/2005. 
3 - a member of the Arab Association of Political Science. 
4 - a member of the Iraqi Association of Political Science. 

 
The scientific literature: - 
A - U.S. President powers between the constitutional text 
and practice study constitutional political Oman Academic 
Book Center 2006. 
B - political participation and influence in U.S. foreign 
policy. Sulaymaniyah, Publications Markiyrepett, 2013. 
T - political systems, the book systematically for the second 
phase / College of Law. 

 
Research: 
1 - political participation and the phenomenon of the public 
mood in the United States Journal of the University of 
Babylon. 
2 - objectivity structures for political participation in the 
United States (the presidential institution) Journal of the 
University of Babylon 1999. 
3 - the federal system in Iraq visions concept search 
constraints under publication. 
4 - electoral behavior and foreign policy in the U.S. 
presidential election 2004 Qadisiyah Journal of Law and 
Political Science, 2008. 
5 - geostrategic identification of the actors and international 
factors, system-oriented Middle East Journal of the 
University of Babylon 2007. 
6 - the decision-making process in the U.S. system. 
7 - the constitutional and legislative regulation of the Iraqi 
political parties after 2003. 
8 - the constitutional and legislative framing of political 
participation of Iraqi women (quota system). 
9 - U.S. presidential institution and state crisis management, 
scientific conference, Karbala University, 2011. 

 
Supervision: 



1 - contributed to the supervision of the number of Masters. 
2 - contributed to the calendar of many research and 
scientific theses and scientific expert to upgrade scientific 
purposes. 



c.v 
1- Full Name and Surname: Ahmed Hamad Al-Ahmed Alsarea 

 .Place and date of birth: Diwaniyah province / 19802- 

 .Date of Appointment: 25/10/20053- 

 . Certificate / Master in Public Law - Specialization / criminal law4-  

 .Scientific title and date to get it / tutor / 20085- 

.Teaching Experience:6 

A - teaching criminology and punishment / first stage 

B - Teaching the Penal Code - General / Phase II 

T - the teaching of the Penal Code - Special Section / Phase III 

W - Teaching assets of criminal investigation / Phase IV 

C - the teaching of human rights and democracy in the College of Science and 
Engineering 

.Positions that have been filled:7 

A-counsellor  legal for the presidency of the University of Qadisiyah since 2005        

B - decision Department of Public Law from 2005 to 2007 

T - Secretary of the College Board since 2007 to 2008 

W - Director of Legal Unit at the Faculty of Law since June 2008 to August 2008 

C - Director of the Legal Affairs Department at the University of Qadisiyah since 2008 to 2011 

.Scientific conferences and symposia:8 

A - Sixth Constitutional Conference in University of Qadisiyah 2005, searching 
marked (the legal status of the city of Kirkuk .(

B - Scientific Symposium youth and drugs in the Faculty of Arts / University of 
Qadisiyah 2006, searching marked (the position of the Iraqi legislation of drugs( 

T - Scientific Symposium (university and its role in the National Accord and 
Reconciliation) Faculty of Law / University of Qadisiyah 2007 research marked (the 
role of the university in support of political reconciliation and national reconciliation 
in Iraq( 



W - Scientific Symposium (Doragamah in the fight against terrorism) / Faculty of 
Management and Economics / University of Qadisiyah 2007 research marked (the 
concept of terrorism and the role of the university in raising awareness of anti( 

C - Scientific Symposium (social security in Iraq - reality and challenges) working 
paper (Social Security: See Legal) / Faculty of Arts - University of Qadisiyah 2007 

H - the Sixth Scientific Conference of the terms of reference of humanity in Qadisiyah 
University in 2007 

X - the first scientific conference of the Faculty of Law / University of Qadisiyah in 
2008 

D - Fourth Scientific Conference of Assiut University - Faculty of Law - Arab Republic 
of Egypt (Law Conference and the Arts) 2008 .

Y - Fifth Scientific Conference of Assiut University - Faculty of Law - Arab Republic of 
Egypt (and Family Law Conference 2009.( 

T - Participation Sixth Scientific Conference of Assiut University - Faculty of Law - 
Arab Republic of Egypt (Health Law Conference 2010.( 

G - Participating Second Scientific Conference of the Faculty of Law - University of 
Qadisiyah 2010. 

Q - Participation Iraqi Scientific Conference first anti-drug / Faculty of Arts / 
University of Qadisiyah 2010 

 -Participation Sixth Scientific Conference of the Faculty of Law / University of 
Qadisiyah 2013 

 .Scientific research:9 

A - moral crime actor / published in the Journal of the University of Babylon 2008 

B - the crime of theft of computer software / published in the Journal of Comparative 
Law, 2008. 

T - the crime of tax fraud / published in the Journal of Qadisiya of Law and Political 
Science, 2008. 

W - the international protection of the world cultural heritage in the light of the case 
of Iraq (joint) Published in the Proceedings of the Fourth Scientific Conference 
(Conference of law and the Arts) Faculty of Law - University of Assiut - 2008. 

C - a system to stop the execution of the sentence in Iraqi law / Published in the 
Proceedings of the first scientific conference of the Faculty of Law - 2008 



H - the rights of the child between the Islamic Sharia law and / Published in 
Proceedings of the Fifth Scientific Conference (and Family Law Conference) Faculty 
of Law - University of Assiut - 2009. 

X - the criminal responsibility of the anesthesiologist / Published in Proceedings of 
the Sixth Scientific Conference (Health Law Conference) Faculty of Law - University of 
Assiut - 2010. 

D - the position of the Iraqi legislation of drug-related crimes / Proceedings of the 
first scientific Iraqi anti-drug - Faculty of Arts - University of Qadisiyah - 2010. 

Y - Iraqi mechanism to amend the constitution for 2005 / within the Proceedings of 
the Sixth Scientific Conference / College of Law / University of Qadisiyah 2013 .

Certifications and courses:10 

A - Certificate of passing the 2006 online 

B - session of qualifying Computing 2007 

T - the use of cycle education ÇáĘßäáćĚí 2008 

W - a certificate of technical training in the techniques of Education 2009 

C - Certificate of IC3 2011 

 11: Books thanks and appreciation: 31 

12: Email ahm_ahm3021@yahoo.com   

 

    



 السیرة الذاتیة

 االسم الثالثي واللقب : احمد حمد هللا احمد السریع  .۱
 1980محل وتاریخ الوالدة : محافظة القادسیة /  .۲
 2005/ 25/10تاریخ التعیین :  .۳
  التخصص الدقیق / القانون الجنائي –الشھادة / الماجستیر في القانون العام  .٤
  2008اللقب العلمي وتاریخ الحصول علیھ / مدرس / .٥
 الخبرات التدریسیة :  .٦

 تدریس مادة علم االجرام والعقاب / المرحلة االولى  -أ
  القسم العام / المرحلة الثانیة –تدریس مادة قانون العقوبات  -ب
  القسم الخاص / المرحلة الثالثة –تدریس مادة قانون العقوبات  -ت
 تدریس مادة اصول التحقیق االجرامي / المرحلة الرابعة  -ث
 تدریس مادة حقوق االنسان والدیمقراطیة في كلیة العلوم والھندسة  -ج

 المناصب التي تم شغلھا : .۷
  2005المشاور القانوني لرئاسة جامعة القادسیة منذ -أ

 2007 الى 2005مقرر قسم القانون العام منذ -ب
 2008 الى 2007امین مجلس الكلیة منذ -ت
 2008 الى اب 2008مدیر الوحدة القانونیة في كلیة القانون منذ حزیران  -ث
 2011 الى 2008مدیر قسم الشؤون القانونیة في جامعة القادسیة منذ  -ج

 المؤتمرات والندوات العلمیة :  .۸
 ،بالبحثالموسوم 2005  المؤتمرالدستوریالسادسفیجامعةالقادسیة -أ

  ).الوضعالقانونیلمدینةكركوك(
 ،بالبحثالموسوم 2006  جامعةالقادسیة / الندوةالعلمیةالشبابوالمخدراتفیكلیةاألداب -ب

  )موقفالتشریعالعراقیمنالمخدرات(
 كلیةالقانون )  الجامعةودورھافیالوفاقوالمصالحةالوطنیة (الندوةالعلمیة -ت

 بالبحثالموسوم 2007 جامعةالقادسیة/
 )دورالجامعةالسیاسیفیدعمالوفاقوالمصالحةالوطنیةفیالعراق(

 كلیةاألدارةواألقتصاد ) / دورالجامعةفیمكافحةاألرھاب  (الندوةالعلمیة -ث
 بالبحثالموسوم 2007 جامعةالقادسیة/
 )مفھوماألرھابودورالجامعةفینشرالوعیالمضاد(

   بورقةعمل ) الواقعوالتحدیات – االمناالجتماعیفیالعراق ( الندوةالعلمیة -ج
 2007 جامعةالقادسیة – كلیةاالداب ) / رؤیةقانونیة : األمناالجتماعي(

   2007 المؤتمرالعلمیالسادسلالختصاصاتاالنسانیةفیجامعةالقادسیةللعام -ح
  2008 جامعةالقادسیةللعام /المؤتمرالعلمیاالوللكلیةالقانون -خ
 ( جمھوریةمصرالعربیة – كلیةالحقوق – المؤتمرالعلمیالرابعلجامعةاسیوط -د

  .2008 ) مؤتمرالقانونوالفنون



 ( جمھوریةمصرالعربیة – كلیةالحقوق – المؤتمرالعلمیالخامسلجامعةاسیوط -ذ
  .2009 ) مؤتمرالقانونواالسرة

 جمھوریةمصرالعربیة – كلیةالحقوق – المشاركةبالمؤتمرالعلمیالسادسلجامعةاسیوط -ر
  .2010 ) مؤتمرالقانونوالصحة( 

  .2010 جامعةالقادسیة – المشاركةبالمؤتمرالعلمیالثانیلكلیةالقانون -ز
  جامعةالقادسیة / كلیةاالداب / المشاركةبالمؤتمرالعلمیالعراقیاالوللمكافحةالمخدرات -س

2010  
  2013المشاركة بالمؤتمر العلمي السادس لكلیة القانون / جامعة القادسیة  -ش

 البحوث العلمیة : .۹
 2008 منشورفیمجلةجامعةبابل /الفاعاللمعنویللجریمة -أ

  .2008 منشورفیمجلةالقانونالمقارن / جریمةسرقةبرامجالحاسبااللي -ب
  .2008  منشورفیمجلةالقادسیةللقانونوالعلومالسیاسیة / جریمةالتزویرالضریبي -ت
 ) مشترك (الحمایةالدولیةللتراثالثقافیالعالمیفیضوءحالةالعراق -ث

 – كلیةالحقوق ) مؤتمرالقانونوالفنون ( منشورضمنوقائعالمؤتمرالعلمیالرابع
 . 2008 - جامعةاسیوط

 / نظامایقافتنفیذالعقوبةفیالقانونالعراقي -ج
 2008 - منشورضمنوقائعالمؤتمرالعلمیاالوللكلیةالقانون

 ( منشورضمنوقائعالمؤتمرالعلمیالخامس / حقوقالطفلبینالشریعةاالسالمیةوالقانون -ح
  .2009 - جامعةاسیوط – كلیةالحقوق ) مؤتمرالقانونواالسرة

 ( منشورضمنوقائعالمؤتمرالعلمیالسادس / المسؤولیةالجنائیةلطبیبالتخدیر -خ
  . 2010 – جامعةاسیوط – كلیةالحقوق ) مؤتمرالقانونوالصحة

 / موقفالتشریعالعراقیمنالجرائمالمتعلقةبالمخدرات -د
 – جامعةالقادسیة – كلیةاالداب – وقائعالمؤتمرالعراقیالعلمیاالوللمكافحةالمخدرات

2010 .  
 / ضمن وقائع المؤتمر العلمي السادس / 2005الیة تعدیل الدستور العراقي لعام  -ذ

  .2013كلیة القانون / جامعة القادسیة 
  الشھادات  والدورات : .۱۰

 2006شھادة اجتیاز دورة االنترنت  -أ
 2007دورة الحاسبات التأھیلیة  -ب
 2008دورة استخدام التعلیم التكنلوجي  -ت
 2009شھادة تدریبیة فنیة في تقنیات التعلیم  -ث
 IC3 2011شھادة  -ج

  31- كتب الشكر والتقدیر : 11    

 ahm_ahm3021@yahoo.com- البرید االلكتروني 12   
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السرية الذاتية 
 

 
 
 

 

االسم الثالثي واللقب:  
( حسب ما مكتوب باجلواز) 

Name & Surname:  

سندس محمد عباس السعيدي 
Sundus . m . Abbas 

sm.lraq2012@yahoo.com  يالربيد االلكرتون      

 

 رقم املوبايل   :  

Mobile:     
        

 Academic certificate  /  الشهادات الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University/ الجامعة  
 

faculty/ الكلية  
 

 

Department / القسم  Graduation year/سنة التخرج  
 

Bachelor   بكلوريوس 
/  

Al- QADISIYAH  
 القادسية

اآلداب 
Arts 

 اللغة العربية
Arabic 

1994-1995  

 القادسية MAster    /ماجستري
Al- QADISIYAH 

  

 اآلداب
Arts 

 اللغة العربية
Arabic 

2005 

 طالبة دكتوراه حالياً phd الدكتوراه/  
 

 اآلداب
Arts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اللغة العربية
Arabic 

 
 
 

 



 

 

    

 حقوق اإلنسان مجاالت التخصص المهتم بها /  

املهام إلاداري 

Adminished 

 paper 

ت 

No

: 

 املهمة

  Actvity 

من تار�خ  

 Feom Date 

 

لغاية تار�خ  

To Date 

 

 1- 

 

2- 

 

3- 

 

4 -

5 -

6 -

 

7 -

 

 

 

  مجلة طلبة �لية القانون للثقافة وإلابداعرئيس تحر�ر

 

 عضو �� �جنة الثقافية العليا �� جامعة القادسية 

 

عضو �� مركز الدراسات إلا�سانية �� حقوق إلا�سان  

 

عضو هيئة تحر�ر  جر�دة نيبور ا�جامعة   

    

   عضو منتدى النسوي  انخيدوا انا  للثقافة             

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

2012 

 

2010 

 

 

2012  

 

2013 

 ا��  آلان

 

 

ا��  آلان 

 

ا��  آلان 

 

 

ا��  آلان 

 

ا��  آلان 

 



 

البحوث العلمية املنشورة  
Published paper 

ت 
No

: 

العنوان  
Research title 

 اسم الة 
journal 

 الد
voiume 

 العد
n
o 

 السنة
year 
 

 /  الصفحة
page 

 

 1 -

 

 العتب والاعتذار �� ش

 

 

مجلة العلوم إلا�سانية / �لية ال��بية 

صفي الدين ا�ح�� جامعة بابل  

العدد الرا�ع 

/�انون ألاول 

/2010 

4 2010 42-55 

مالمح الشعر�ة �� قصيدة الن�� العراقية - 2

 

-236 2011 1) 18املجلد (مجلة جامعة تكر�ت للعلوم إلا�سانية 

253 

3 -

 

 

 شعر�ة النص قصيدة (�شيد النخلة ) مثاال

 

 

�شر�ن ألاول  9)  17املجلد (مجلة جامعة تكر�ت للعلوم إلا�سانية  

/2010 
123-

149 



مجلة العلوم إلا�سانية / �لية ال��بية  شعر�ة اللغة عند شعراء العذر��ن  - 3

 صفي الدين ا�ح�� جامعة بابل

  2011  قبول �شر

املنتدى الوط�ي ألبحاث الفكر   االنظر�ة الظاهراتية أسسها وتطبيقاتھ-  5

 والثقافة 

 2011  قبول �شر

 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

     

 البحوث امللقاة �� املؤتمرات 

Participation in 

conferences 

ت 

No: 
عنوان البحث 

Paper title  

 عنوان املؤتمر 

Conference title 

ا�جهة املنظمة  

للمؤتمر  

Qrganized By 

السنة  

                year 

املؤتمر العل�ي الثا�ي ل�لية ال��بية  داللة النار �� املوروث القديم -1 

 جامعة بابل من الف��ة 

 2008/آذار /9-10

�لية ال��بية جامعة 

بابل 

2008 

سلطة الزمن �� شعر املتن�ي  -2

 

 

املؤتمر العل�ي ألاول ل�لية صفي الدين 

ا�ح�� جامعة بابل   

 27/2010-26للف��ة 

�لية ال��بية صفي 

الدين ا�ح�� جامعة 

بابل  

2010 



 التخص��ي ألاول �حقوق املرأة املؤتمر حقوق املرأة �� املجتمع العر�ي والرؤ�ة الذ�ور�ة -3

 والطفل/ للمدة

 2011/�انون ألاول /14-15

جامعة �لية القانون 

 ةالقاد��ي

2012 

مؤتمر العل�ي التخص��ي الثا�ي   �� رد الظلم واملطالبة با�حقوق الرؤ�ة إلاسالمية -4

 2012/نيسان/12��

ا�جامعة الصدر 

 الدينية

2012 

 

السلوك الديمقراطي للمجتمعات العر�ية ، العراق  -5

 
ً
 نموذجا

مؤتمر التخص��ي ألاول �� العلوم 

 2011 /نيسان/19-18/للمدة  السياسية

�لية القانون جامعة 

 القادسية

2012 

 إلامام ع�� (علية السالم) رمز  الا�سانية - 6

 

 

 

العتبة العلو�ة �� مهرجان الغدير ألاول 

 النجف ألاشرف

2012 

7 -

 

 الثورة ا�حس�ن فلسفة أسس الدفاع عن ا�حق 

 

مؤتمر إلامام ا�حس�ن السنوي الثا�ي  

12/1 /2012 

�لية العلوم السياسية-

 جامعة كر�الء 
2012 

 

 

8  -

 

 

الزهراء (عل��ا السالم) مشروع ��ضوي للعقل 

إلاسالمي 

 

 

مؤتمر العل�ي التخص��ي الثالث 

 2013/نيسان/20��

  

ا�جامعة الصدر 

 الدينية

 

2013 

 

 والشهادات

AWARDS 
 

ت 
No: 

اسم اجلائزة او الشهادة 
Award Title 

اجلهة املاحنة 
organizer 

السنة 
year 



 1- 

 

شهادة تقدير�ة للمشاركة �� املؤتمر العلمي ألاول 

ل�ليات القانون �� العراق 

 جامعة القادسية/�لية القانون 

 

  

  املعهد الوط�ي �حقوق إلا�سان شهادة تقدير�ھ   - 2

    املعهد ألارد�ي الوط�ي  الدولية  ic3شهادة - 3

 التخص��ي ألاول شهادة تقدير�ة للمشاركة ��  املؤتمر- 4

 �حقوق املرأة والطفل

   �لية القانون / جامعة القادسية 

5 -

 

 ألاول  التخص��ي شهادة تقدير�ة للمشاركة ��  املؤتمر

   السياسية �� العلوم

   �لية القانون / جامعة القادسية

 مؤتمر العل�ي التخص��ي الثا�ي شهادة تقدير�ھ -6

 2012/نيسان/12��

 مؤتمر العل�ي شهادة تقدير�ھ

 2012/نيسان/12التخص��ي الثا�ي ��

  

   �لية العلوم السياسية-جامعة كر�الء  مؤتمر ا�حس�ن الثا�ي شهادة تقدير�ھ- 7

العتبة العلو�ة  �� النجف ألاشرف   مهرجان الغدير  الاول شهادة تقدير�ھ- 8

 مؤتمر العل�ي التخص��ي الثالث شهادة تقدير�ھ- 9

 2012/نيسان/20��

 

 مؤتمر العل�ي شهادة تقدير�ھ

 2012/نيسان/12التخص��ي الثا�ي ��

اجلوائز العلمية والشهادات  

 AWARDS  /التقديرية

ت 
No: 

اسم اجلائزة او الشهادة  
Award Title  

اجلهة املاحنة  
organizer 

السنة 
  year 

تثمني لألمانة العلمية  2008رئيس جامعة القادسية   كتاب شكر وتقدير- 1 



 

2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7- 
 
8- 
9- 
 
 

11- 

كتاب شكر وتقدير 
كتاب شكر وتقدير 
كتاب شكر وتقدير 
كتاب شكر وتقدير 
كتاب شكر وتقدير 
 كتاب شكر وتقدير

 
 كتاب شكر وتقدير
 كتاب شكر وتقدير

 
 
 

رئيس جامعة القادسية 
عميد كلية القانون 
عميد كلية القانون 
عميد كلية القانون 
عميد كلية القانون 
 رئيس قسم العام 

كلية القانون /جامعة القادسية 
رئيس جامعة القادسية  

مساعد رئيس اجلامعة العلمي 
  

2008 
2008 
2009 
2011 
2011 
2007 
2011 
2012 
2013 

تثمني للجهود املتميزة 
تثمني للجهود املتميزة 

تثمني للجهود املبذولة  
تثمني للجهود املتميزة 

جهود املبذولة والتفاين بالعمل 
 جهود املبذولة والتفاين بالعمل
 جهود املبذولة والتفاين بالعمل

تثمني للجهود املتميزة 
تثمني للجهود املتميزة 



CV and scientific 
 
Full Name: Asad Ali Sfaih the Makhlouf Serail  
Place and date of birth: Dhi Qar / 1974 
Marital Status: Married 
Number of children: 3 
Current residential address: Official / Algiers neighborhood 
Number of actual service college years: 10 years 
Education: He holds a doctorate degree in physical education 
Major and flour: Physical Education / Sports Psychology 
 
 
 

Degrees and date of acquisition and the donor country to testify 
 

University 
certificate 
donor 

The donor country 
to testify 

Date acquired Certificate 

Qadisiyah Iraq 1995 - 1996 BS 
Qadisiyah Iraq 01/22/2008 Masters 
Qadisiyah Iraq 25/9/2011 Ph.D 

 
 
 
 
 

Date of access to scientific titles:  
 

Join get it Scientific title 
12/2/2008 Assistant 

Lecturer 
25/9/2011 master 

 
 
 

Committees:  
 

Date Committee 
2010/2011 Educational Guidance 

Committee 
11/10/2011 Commission card 

grades 
6/3/2011 Commission acts 

student club 
 Other committees 

 
 
 
 
 
 



 
 

Acknowledgement:  
 

Total 
Thanks 

Frome 

6 Rector 
16 Dean of the 

Faculty of Law 
1 State of Law 

Coalition 
 
 

Management positions filled by: 
  
1 - Secretary of the Board of the Faculty of Law for the year 2011/2012 
2 - official unit of Physical Education at the College of Veterinary Medicine, 2004/2005 
3 - official unit of Physical Education in the Faculty of Law 2006/2008 
 
 
Publications: 
 
1 - A comparative study of the emotional response to players collective and individual games 
to teams of Dhi Qar University. 
2 - Most variables Albayumkanikih the Kmather to develop rectal transmission strike tennis 
ground.  
 

Certificates:  
 

Date  Frome 
17/5/2005 Rector 
3/5/2010 Dean of the Faculty of Law 
18/4/2012 Dean of the Faculty of Law 
25/4/2011 Chairman of the Iraqi Association 

for Defending the rights of 
journalists  

 
Certificates of participation:  

  
 

Date Certificate 
1/11/2011 Maintaining the functional secrets 
10/9/2008 Passed the qualifying session 

educational 
29/8/2011 Passed the cycle of learning 

techniques Thirty-four 
3/10/2010 Community Media cycle has passed 

2012 Passed the Human Rights Special 
Session 

6/8/2008 Passed the qualifying cycle of 
Computing 



 



السیرة الذاتیة والعلمیة  
 

االسم الرباعي : أسعد علي سفیح مخلوف السراي  

 1974محل وتأریخ الوالدة : ذي قار/ 

الحالة االجتماعیة : متزوج  

  3عدد األطفال: 

عنوان السكن الحالي : دیوانیة / حي الجزائر   

 سنة  10عدد سنوات الخدمة الجامعیة الفعلیة : 

التحصیل العلمي: حاصل على شھادة الدكتوراه في التربیة الریاضیة  

التخصص العام والدقیق : تربیة ریاضیة / علم النفس الریاضي 

 

الشھادات الحاصل علیھا وتاریخ الحصول علیھا والبلد المانح للشھادة  
 

البلد المانح تاریخ الحصول علیھا الشھادة 
للشھادة 

الجامعة المانحة 
للشھادة 

القادسیة العراق  1996 – 1995بكالوریوس 
القادسیة العراق  22/1/2008الماجستیر 
القادسیة العراق  25/9/2011دكتوراه 

 
 

تاریخ الحصول على األلقاب العلمیة:  
 

تاریخ الحصول علیھ اللقب العلمي 
 12/2/2008مدرس مساعد 

 25/9/2011مدرس 
 

اللجان:  
 

التاریخ اللجنة 
 2010/2011لجنة اإلرشاد التربوي 
 11/10/2011لجنة بطاقة الدرجات 

 6/3/2011لجنة أعمال النادي الطالبي 
 لجان اخرى 

 
شكر وتقدیر:  

 
عدد مرات الشكر الجھة  

 6رئیس الجامعة 
 16عمید كلیة القانون 

 1ائتالف دولة القانون 
 
 
 



المناصب اإلداریة التي شغلھا:  
  

  2011/2012أمین مجلس كلیة القانون لسنة  -۱

 2004/2005مسؤول وحدة التربیة الریاضیة في كلیة الطب البیطري  -۲

 2006/2008مسؤول وحدة التربیة الریاضیة في كلیة القانون  -۳

 
 

البحوث المنشورة :  
 

دراسة مقارنة لالستجابة االنفعالیة لالعبي األلعاب الجماعیة والفردیة لمنتخبات جامعة ذي قار.  -۱
 أھم المتغیرات البایومیكانیكیة كمؤثر لتطویر ضربة اإلرسال المستقیم بالتنس األرضي. -۲
 
 

الشھادات التقدیریة :  
 

التاریخ الجھة  
 17/5/2005رئیس الجامعة 

 3/5/2010عمید كلیة القانون 
 18/4/2012عمید كلیة القانون 

رئیس الجمعیة العراقیة للدفاع عن 
حقوق الصحفیین 

25/4/2011 
 

 
شھادات المشاركة:  

 
التاریخ الشھادة 

 1/11/2011المحافظة على األسرار الوظیفیة 
 10/9/2008اجتاز الدورة التأھیلیة التربویة 

 29/8/2011اجتاز دورة تقنیات التعلم األربعة والثالثون 
  3/10/2010اجتاز دورة اإلعالم المجتمعي 

 2012اجتاز الدورة الخاصة بحقوق اإلنسان 
 6/8/2008اجتاز دورة الحاسبات التأھیلیة 

 



  اسعد فاضل مندیل ناجي الجیاشي :-*االسم الثالثي واللقب

 .  1978القادسیة / الدیوانیة /  *محل وتاريخ الوالدة  :-
أستاذ جامعي في كلیة القانون / جامعة القادسیة  *المهنة  :-

 أوال : بكالوریوس قانون من كلیة الحقوق / جامعة *الشهادات العلمية التي حصل عليها  :-
 . 1999النهرین عام 

 . 2002ثانیًا :- ماجستیر في القانون الخاص / من كلیة الحقوق /جامعة النهرین عام 
. أستاذ مساعد *الدرجة العلمية  :-

* المؤلفات القانونیة:- 
 دراسة قانونیة مقارنة.  –- أحكام عقد التحكیم وٕاجراءاته 

*المواد الدراسية التي كلفت بتدريسها  :- 
- القانون المدني / الحقوق الشخصیة " االلتزامات " والحقوق العینیة . 1
- قانون العمل والضمان االجتماعي . 2
- قانون اإلجراءات المدنیة " المرافعات المدنیة " . 3
- مبادئ حقوق اإلنسان والدیمقراطیة . 4
- قانون التنفیذ العراقي . 5
- علم أصول القانون . 6
- العقود المدنیة المسماة . 7
- القانون التجاري وقانون الشركات العراقي . 8

*المناصب اإلدارية التي توليتها  :- 
- مستشار قانوني في كلیة الهندسة / جامعة بغداد . 1
- مدیر الدائرة القانونیة واإلداریة في جامعة القادسیة . 2
- مدیر مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في القادسیة . 3
- مدیر مركز صنعاء االنتخابي في االنتخابات العراقیة للجمعیة الوطنیة التي جرت في 4

 . 2005/كانون الثاني / 30
-مقرر قسم القانون الخاص في كلیة القانون / جامعة القادسیة 5
- عضو في مركز التحكیم التجاري ضمن تشكیالت المكتب االستشاري القانوني لكلیة 6

القانون- جامعة القادسیة. 
- عضو لجنة الترقیات العلمیة في كلیة القانون-جامعة القادسیة. 7



 كلیة القانون- جامعة القادسیة. –- عضو اللجنة العلمیة في قسم القانون الخاص 8
لطلبة كلیة القانون جامعة القادسیة . - رئیس لجنة التدریب الصیفي 9

 :- *المقـاالت القـانونية المنشورة بالصحف والمجالت
- الشریعة اإلسالمیة القانون األصلح للعرب . 1
- الجریمة المستحیلة . 2
-الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم في قانون المرافعات المدنیة العراقي . 3
- القتل بدافع الرحمة . 4
- الطبیعة القانونیة للقوات األمریكیة الموجودة بالعراق  . 5
-حمایة حقوق اإلنسان بالدستور العراقي الجدید . 6
- النظام القانوني للعقود اإلداریة . 7
 - القوانین العراقیة هل تتغیر في ظل الحكومة االئتالفیة الجدیدة .8
- السنهوري رائد القانون العربي المدني . 9

 - ما هي الدیمقراطیة . 10
- موت اإلنسان دماغیًا . 11
- نظرات في إحكام محكمة التمییز العراقیة . 12
- الطبیعة القانونیة للعفو القضائي . 13
- دراسة علم القانون بین الجانب النظري والتطبیقي. 14
- النظام القانوني لمحكمة الخدمات المالیة. 15

*البحوث القـانونية المنشورة  :- 
- التعویض المدني لضحایا جرائم التعذیب / منشور في مجلة القضاء الصادرة عن نقابة 1

 . 2005 –المحامین العراقیین في بغداد 
- التفریق بین الشریعة والقانون ( دراسة مقارنة ) منشور في مجلة جامعة القادسیة للعلوم 2

 2005التربویة عام 
 والعلوم للقانون- إحكام بیع حقوق المؤلف المستقبلیة منشور في مجلة جامعة القادسیة 3

 . 2010السیاسیة العددان األول والثاني- المجلد الثالث حزیران- كانون األول- عام 
- - اثر الباعث غیر المشروع على التصرفات القانونیة منشور في مجلة جامعة كربالء عام 4

2006 



- دراسة قانونیة باإلضرار الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة منشور في مجلة جامعة كربالء 5
 .2010العدد الثالث سنة 

- دراسة قانونیة في محكمة الخدمات المالیة منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة 6
 2011والسیاسیة . السنة الثالثة العدد األول- 

- النظام القانوني للتحكیم االلكتروني بحث منشور في مجلة القادسیة للقانون والعلوم 7
 .2011السیاسیة 

 2008-البرید االلكتروني- دراسة قانونیة بحث منشور في مجلة القانون المقارن لسنة 8
- االلتزام بتقدیم نصیحة في عقود إعداد برامج الحاسوب بحث منشور في مجلة القانون 9

  2008المقارن لسنة 
- التكییف القانوني للنقود االلكترونیة بحث منشور في وقائع المؤتمر العلمي األول لكلیة 10

.  2008جامعة القادسیة لسنة –القانون 
* الشهادات التقدیریة والجوائز العلمیة:- 

.بمناسبة 2011-شهادة تقدیریة من عمادة كلیة القانون- جامعة كربالء في نیسان 1
المشاركة في مؤتمر علمي. 

. 2011-شهادة تقدیریة من عمادة كلیة القانون- جامعة القادسیة في كانون األول 2
بمناسبة المشاركة في مؤتمر علمي. 

-شهادة تقدیریة من عمادة كلیة القانون- جامعة القادسیة في تشرین الثاني 3
.بمناسبة تكریم األستاذ المتمیز. 2009

.بمناسبة 2007- شهادة تقدیریة من المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات- مكتب الدیوانیة 4
نجاح العملیة االنتخابیة. 

 اإلقلیمي في جامعة الحلة للدراسات اإلنسانیة والعلمیة ة- شهادة تقدیریة من مركز الدیمقراطي5
. بمناسبة تكریم معلمي الدیمقراطیة. 2004والدینیة في نیسان 

. بمناسبة المشاركة 2011- شهادة تقدیریة من عمادة كلیة القانون-جامعة القادسیة في 6
في مؤتمر علمي. 

 فرع الدیوانیة بمناسبة –- شهادة تقدیریة من الجمعیة العراقیة للدفاع عن حقوق الصحفین 7
المشاركة في ندوة قانونیة لمناقشة مسودة قانون حق الحصول على المعلومات. 

 فضیة من عمادة كلیة القانون-جامعة القادسیة بمناسبة تكریم األستاذ المتمیز.  ة- میدالي8
 



 
 

*المؤتمرات الدولية والوطنية التي شاركت بها  :- 
 النظریة وتطبیقاتها في المواقع المنعقد في المنامة –- مؤتمر مبادئ الدستور العراقي 1

 . 2003 سبتمبر 21 -18بالبحرین للفترة من 
فبرایر – 25 -20- مؤتمر مبادئ الدستوریة العراقیة المنعقد في عمان / األردن للفترة من 2
-2004 . 
- مؤتمر منظمات حقوق اإلنسان في العراق المنعقد في بحیرة دوكان في محافظة السلیمانیة 3

 . 2004 / حزیران / 29-26للفترة 
-المؤتمر العلمي السادس لالختصاصات اإلنسانیة المنعقد في رحاب جامعة القادسیة في 4

 .2007-كانون األول عام 6-5للفترة 
 .9/5/2008- المؤتمر الفكري لتراث الشهید الحكیم المقام في النجف االشرف بتاریخ 5
- المؤتمر العلمي األول للمجلس االكادیمى االسالمى المنعقد في رحاب جامعة القادسیة فى 6

29/3/2008 
 .2008- المؤتمر القانوني األول لكلیة القانون-جامعة القادسیة المنعقد في عام 7
 نیسان عام 8-7- المؤتمر العلمي الثاني لكلیة القانون-جامعة القادسیة المنعقد في 8

2010. 
- المؤتمر العلمي العراقي األول لكلیات القانون المقام في كلیة القانون-جامعة القادسیة 9

.   2011 نیسان عام 14-13للفترة من 
- المؤتمر التخصصي األول لحقوق اإلنسان المقامة في كلیة القانون على قاعة نیبور 10

 2011-12-15الكبرى في جامعة القادسیة في 
   2011-4-30- المؤتمر القانوني الثامن لكلیة القانون-جامعة كربالء المنعقد في 11
- المؤتمر العربي االول لتنمیة ثقافة الوعي القانوني والوطني المنعقد في بغداد برعایة 12

 وعلى قاعة فندق الرشید. 12/3/2013-10جامعة الدول العربیة للفترة من 
*الدورات والبرامج التدريبية  :- 

 –- البرنامج التدریبي الموسوم بـ(مبادئ ومفاهیم الدستوریة العراقیة ) المقام في عمان 1
 . 2004 آذار 3 شباط ولغایة 27األردن للفترة من 



-الدورة التدریبیة الموسومة ب(المهارات اإلداریة وأخالقیات الوظیفة العامة في القانون 2
 المقامة في دمشق-سوریا.   2008 تموز لسنة10 تموز إلى 6اإلداري) للفترة من 

- دورة تدریب معلمي وقیادات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في منطقة الفرات األوسط المقامة 3
/نیسان 25 نیسان ولغایة 10في جامعة بابل للدراسات اإلنسانیة والعلمیة والدینیة للفترة من 

/2004 . 
- دورة التأهیل التربوي الخاصة بأعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القادسیة للفترة من 4

 . 27/10/2004 ولغایة 11/10
- دورة أساسیات الحاسوب المقامة في مركز الحاسبة وخدمات االنترنت في جامعة القادسیة 5

 . 2005عام 
- دورة مبادئ االنترنت والبرید االلكتروني المقامة في مركز الحاسبة وخدمات االنترنت في 6

 . 2005جامعة القادسیة عام 
- الدورة التدریبیة األساسیة في حقوق اإلنسان لتدریسي ومنتسبي جامعة القادسیة المقامة 7

من قبل المعهد الوطني لحقوق اإلنسان بوزارة حقوق اإلنسان العراقیة على قاعة السنهوري في 
.      2009-12-17-15كلیة القانون- جامعة القادسیة للفترة من 

 جامعة القادسیة بالتعاون – عن اإلعالم المجتمعي المقامة في كلیة القانون ة- دورة تدریبي7
. 2010مع الجمعیة العراقیة للدفاع عن حقوق الصحفیین عام 

 
 الندوات القـانونية المتخصصة والتعريفية  :-*
 أقیمت في مركز حقوق اإلنسان –- ندوة قانونیة تعریفیة بمفاهیم الدستور الدیمقراطي 1

 . 2004والدیمقراطیة في محافظة القادسیة عام 
- سلسلة ندوات متواصلة تعریفیة بالبرامج السیاسیة واالقتصادیة للمرشحین لمنصب محافظ 2

 . 2004القادسیة أقیمت في مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في محافظة القادسیة عام 
- ندوة نقاشیة مع ممثلي األحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني لترشیح أشخاص من 3

المحافظة إلى الجمعیة الوطنیة المؤقتة عقدت في مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة عام 
2004. 

- ندوة نقاشیة موسعة مع كل منظمات المجتمع المدني بالمحافظة لبحث آلیات عملها 4
وبرامجها والصعوبات التي تواجهها الن هذه المنظمات تعمل ألول مرة بالمحافظة عقدت هذه 

الندوة في مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة . 



- تحت شعار االنتخابات واجب وطني مقدس عقدت في مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة 5
 . 2005/كانون الثاني / 30ندوة قانونیة تعریفیة بقواعد االنتخابات التي جرت في 

-ندوة قانونیة متخصصة تبحث في عالقة منظمات المجتمع المدني بوزارة حقوق اإلنسان 6
العراقیة واألحزاب السیاسیة بالمحافظة عقدت في مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة . 

-ندوة قانونیة متخصصة عن كیفیة كتابة الدستور عقدت في منظمة حقوق اإلنسان في 7
 . 2004محافظة بابل عام 

- الندوة العلمیة الموسومة ب( دور االتحاد الفدرالي في تفعیل االستثمار االجنبى ) المقامة 8
. 11/3/2008في كلیة القانون جامعة القادسیة بتاریخ 

) المقامة 2006 لسنة 27- الندوة العلمیة الموسومة ب(قراءة في قانون التقاعد الموحد رقم 9
 2009-5-7في كلیة القانون- جامعة القادسیة بتاریخ 

- الندوة العلمیة الموسومة ب(الحمایة القانونیة للبیئة ) المقامة في كلیة القانون-جامعة 10
.  2010-5-30القادسیة في 

- الندوة العلمیة الموسومة ب(طرق حمایة المستهلك العراقي) المقامة في كلیة القانون-11
. 2011جامعة القادسیة وعلى قاعة ملتقى العدالة في 

-الندوة القانونیة الموسومة ب(مناقشة مسودة قانون حق الحصول على المعلومات) 12
المقامة في كلیة القانون- جامعة القادسیة بالتعاون مع الجمعیة العراقیة للدفاع عن حقوق 

. 2012-3-12 فرع الدیوانیة یوم االثنین المصادف –الصحفیین 
 
 

 البريد االلكتروني
me@ profasaad. info 

www.profasaad.info 
 07801075919موبایل 

 األستاذ المساعد اسعد فاضل مندیل /كلیة القانون.
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االسم الثالثي واللقب:  

( حسب مامكتوب باجلواز) 

Name & Surname:  

 اسعد فاضل منديل اجلياشي   
Assaid Fadl Mendeel Al- Jayy Shee 

 

Assadf@ymail.com     الربيد االكرتوني  

 

 رقم املوبايل   :  07801075919
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 Academic certificate الشهادات الدراسية /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University/ اجلامعة  
 

faculty/ الكلية  
 

 

Deprtment / القسم  Graduation year/سنة التخرج  
 

  Bachelor/   بكلوريوس  Al- Nahrain     النهرين                   Rights  احلقوق        private 1999   القانون  اخلاص 

 

   النهرين   MAster       Al- Nahrain    ماجستري
                  

  Rights احلقوق          private القانون  اخلاص   
  

 2002  

     phd الدكتوراه/  

 lecture                                          مدرس / scientific titleاللقب العلمي/ 

  القانون  General specialization     law  private التخصص العام          

 اخلاص 

 قانون املرافعات  Specific  specializatio Code of Civil Procedure التخصص الدقيق  

 املدنية

 جماالت التخصص املهتم هبا /  

mailto:Assadf@ymail.com


 
 

املهام اإلداري 
Adminished paper 

ت 
No: 

املهمة 
  Actvity 

من تاريخ  
 Feom Date 

 

لغاية تاريخ  
To Date 

 

مقرر القانون اخلاص  - 1 
Special Rapporteur of the law 

2010  

البحوث العلمية املنشورة  
Published paper 

ت 
No: 

العنوان  
Research title 

 اسم الة 
journal 

 الد
voiume 

 العدد
no 

 السنة
year 
 

/  الصفحة
 page 

 

 1- 
 

2- 

 

 

3- 

 

4- 

 

5 -

الربيد االلكرتوني دراسة قانونية 
e-mail legal study - Comparative Law 

االلتزام بتقديم النصيحة يف عقود اعداد برامج احلاسوب 
the obligation to provide advice in the 
preparation of contracts for computer 

software 
احكام التفريق يف الفقه االسالمي 

- the provisions of differentiation in the 
Islamic Jurisprudence 

التعويض املدني الطريق االفضل لضحايا جرائم التعذيب 
The best way of civil compensation to 

victims of crimes of torture 
احكام حقوق املؤلف املستقبلية 

the provisions of the Copyright future - 
Qadisiyah Journal of Law and Political 

Science 

القانون املقارن 
Comparative Law 

القانون املقارن 
Comparative Law 

 

جملة القادسية 
Qadisiyah Journal 

 

جملة القضاء 
Journal of the judiciary 

 

جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية 
Qadisiyah Journal of Law and 

Political Science 

 

4 

 

3 

57 

64 

1 

1-2 

االول 

والثاني 

2008 

2009 

 
2005 

2005 

2010 

117 

42 

272 

45 

253 

 ت/ Books الكتب العلمية املؤلف /

No: 
 Book titie العنوان/  

 

  year السنة / publisher دار نشر /

 احكام عقد التحكيم واجراءاته - 1 

 provisions of contract and arbitration 

مكتبة زين احلقوقية  
- legal Zine Library 201 

2011 



procedures  

 البحوث امللقاة يف املؤمترات 

Participation in 
conferences 

ت 
No: 

عنوان البحث 
Paper title  

 عنوان املؤمتر 
Conference title 

 اجلهة املنظمة  للمؤمتر 
Qrganized By 

السنة  
                
year 

 1  -
 

2 -

 

3 -

 

 

4 -

 
 

5 

 
 

التكييف القانوني للنقود االلكرتونية 
Characterization of the electronic money 

طرق الطعن بقرارات احملكمني 
Ways to challenge the decisions of 

arbitrators 
النظام القانوني للتحكيم االلكرتوني 

 

The legal system of arbitration-mail  
 

النظام القانوني للقاضي االتفاقي 
The legal system to judge the Convention 

 

حجية اليمني املتممة يف االثبات املدني 
Authentic right complement of proof in 
civil  
 

املؤمتر العلمي االول 
First scientific conference 

املؤمتر العلمي الثاني 
Second Scientific Conference  

 

املؤمتر العراقي العلمي االول لكليات 

القانون يف العراق 
The first scientific conference 

of Iraqi law schools in Iraq 
املؤمتر العلمي الثامن لكلية قانون كربالء 
Eighth Scientific Conference 

of the Faculty of Law of 
Karbala 

املؤمتر العلمي لالختصاصات االنسانية 
Scientific Conference of the 

terms of reference for 
humanitarian 

لكلية القانون جامعة  القادسية  
the Faculty of Law University al Qadisyah 

لكلية القانون جامعة  القادسية 
the Faculty of Law University al Qadisyah 

لكلية القانون جامعة  القادسية 

 
the Faculty of Law University al 

Qadisyah 
لكلية القانون جامعة  كربالء  

the Faculty of Law of University al 
Karbala 

 

 لكلية القانون جامعة  القادسية
the Faculty of Law University al 

Qadisyah  
 

2008 
 

2011 
 

2011 

 
2011 

 
2008 

اجلوائز العلمية والشهادات  

 AWARDS  /التقديرية

ت 
No: 

اسم اجلائزة او الشهادة  
Award Title  

اجلهة املاحنة  
organizer 

السنة 
  year 

 1  -

 

2 -

 

شهادة تقديرية. 
 Certificate of Merit from 
 

شهادة تقديرية  
Certificate of Merit from 

 

املعهد الوطين حلقوق االنسان 
the National Institute for 

Human Rights 
مؤسسة الرواد لالدارة االلكرتونية   

the pioneer institution of the 
Department of Electronic,  

2009 

 

2008 

 

 



3 -

 

4 -

 

5 -

 

 

 

6 -

 
7 -

 

8 -

 

9 -

 

 

10 -

 

11 

شهادة تقديرية  
Certificate of Merit from 

 

شهادة تقديرية  
Certificate of Merit from 

 

شهادة  تقديرية  

 
Certificate of Merit from 

 
 

 شهادة تقديرية  
Certificate of Merit from 

 

شهادة تقديرية  
Certificate of Merit from 

 

شهادة تقديرية  
Certificate of Merit from 

 

شهادة تقديرية  
 

Certificate of Merit from 
 

شهادة تقديرية  
Certificate of Merit from 

 

شهادة تقديرية  

نقابة احملامني االمريكية 
from the American Bar 

Association 
 جامعة القادسية   –عمادة كلية القانون 

he Dean of the Faculty of Law 
- University of Qadisiyah. 

مركز الدميقراطية االقليمي يف جامعة احللة 

للدراسات االنسانية والعلمية والدينية  
the Regional Democracy 

Center in Hilla University for 
Humanitarian Studies, 

scientific, religious  
 املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات مكتب الديوانية 

the Electoral Commission for 
elections to the Bureau of 

Diwaniya,  
من سلطة االئتالف املؤقتة بالديوانية  

the Coalition Provisional 
Authority in Diwaniya 

  جامعة القادسية –من عمادة كلية القانون 
the Dean of the Faculty of 

Law - University of 
Qadisiyah.  

شھادة تقدیریة من عمادة كلیة القانون 
جامعة القادسیة  

the Dean of the Faculty of 
Law - University of 

Qadisiyah.  
  جامعة كربالء –من عمادة كلية القانون 

the Dean of the Faculty of 
Law - University of Karbala  

 جامعة القادسية  –من عمادة كلية القانون 

2004 

 

2009 

 

2004 

 

 

 

2007 

 
 

2004 

 

2010 

 
 

2008 

 

2011  

 

2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certificate of Merit from the Dean of the Faculty of 
Law - University of Qadisiyah 

 
 

االشراف على الدراسات 

العليا 
Supervised  on 

postgraduate studies 

ت 
No: 

عنوان الرسالة او االطروحة  
Thesis title  

اسم الطالب  
Student name  

اجلامعة  
university 

السنة  
year 

 

       



Biography 
-------------- 
Name: Jassim Mohammed Hamza Imran,Almahawely 
Born: Official 26/05/1962 
Housing: Arabism second housing professors 
Marital Status: Married 
Number of Children: 2 
Ground Phone: 650 100 
Mobile: 07812516904 
BA: Literature / Sociology under the command university (4203) 06/07/1994 
Masters: Literature / Sociology Criminal university under Order (6696), 4/10/2001 
Date of Appointment: 25/7/1994 decides to end my services in 09/06/1994 for 
political reasons 
7/8/2001 submitted for appointment to the university and on the track underwent 
investigation in the security department of Diwaniyah until 22/10/2002 due to the 
issuance of a general amnesty No. 225 on 22/10/2002 by the former regime were 
accepted my appointment under the command of a university number 9874 in 
11/21/2002 the rank of assistant teacher and was promoted to the rank of university 
teacher under the command of a number (1822) on 23/10/2007 
 
Research carried out: 
---------------------------- 
1 Terrorism and Society (an analytical study of the phenomenon of terrorism in Iraqi 
society) 
2 family problems for people with special needs (a field study in the city of Diwaniya) 
3 criminality of women in post-war Iraq in 2003 (field study in reform circles women) 
4 violent crimes when the kids (field study in circles repair events) 
5 Rights of the Child between Islamic law and international law. 
6 rights of people with special needs. 
7 the role of civil society organizations in establishing a culture of human rights and 
democracy. 
8 slums and their relationship to criminal behavior. 
 
Subjects since 2003 
------------------------------ 
1 Iraqi society and social change 2003-2004 
2 philosophy Sociology 2004-2005 
3 Political Sociology (political systems) 2005-2006 
4 reforming criminals 2006 - 2008 
5 Human Rights and Democracy 2008-2009 
6 Criminology and science punishment 2010-2013 
7 English language 2011 2013 
 
Colleges in which they are teaching. 
---------------------------------------------- 
1- College of Arts 2-College of Agriculture (lecturer) 3 -College of Veterinary 
Medicine (lecturer) 4- College- of Science (lecturer) 5- College of Law 
 
 
 



 
 
Courses: 
--------------- 
- Cycle qualification of teachers / Ministry of Education / English Language 1996 
- Qualifying session for computer education 1999 
- Educational qualification cycle 2004 
- Internet 2005 session 
- Educational qualification cycle 2006 
- Session of the National Institute for Human Rights, 2011 
- The  Educational Technologies  2010 
- The  Continuing Education  2010 
- The  Community Media  2010 
  
 
Committees: 
------------------ 
1-Commission total assets inventory of furniture and appliances member 2003 
2- Maintenance Committee Chairman 2003 
3- Maintenance Committee classrooms President 2006 
4 -Procurement Committee (for one month) as Chairman 2010 
5 -of the Central Committee for Human Rights, a member of 2010 
6 -committee overseeing the student club president 2011 
7 -attribution Committee Chairman 2011 
8 -of the Commission's objections first round head 2011 
9 -Committee on Supervision of the Arab plan for Human Rights member 2010 
10- scientific attitude audit committee member 2011 students 
11 -Electronic Library Committee member 2011 
12 -objections committee member 2012 
13 -test scores Committee member 2012 
14 -audit committee grading test scores member 2012 
15 -Procurement Committee member 2013 
 
Certificates 
-------------- 
1- certificate of appreciation for the Second Conference of the Faculty of Law, 2010 
2 -certificate of appreciation for the first Iraqi conference for law schools 2011 
3 -certificate of appreciation for the level of performance scientific and cultural 2011 
4 -certificate of appreciation from the first scientific Specialist Conference for 
Women's Rights and Child 2011 
5 -certificate of appreciation for scientific conference Specialist in Political Science 
2012 
6 -shield Excellence 2012 
7 -certificate of appreciation 2013 
 
 
 
 
 



 
Conferences: 
---------------- 
1-Sixth Scientific Conference for human Scientific 5-6/2007 
2- Second Scientific Conference of the College of Law, held on 7- 8/4/2010 
3- First Scientific Iraqi Conference of Colleges of Law 13-14/2011 
4 Specialist Scientific Conference of the rights of women and children 12-13/12/2011 
 
 
Alckrat: 
------------ 
1 -of the Minister of Higher Education 22/3/2006 
2 -Mr. Rector 12/7/2005 
3 -Mr. administrative assistant 31/3/2004 
4 -Mr. Dean of the Faculty of Arts 13/01/2003 
5 -Mr. Dean of the Faculty of Arts 16/12/2004 
6 -Mr. Dean of the Faculty of Arts 18/12/2004 
7 -Mr. Dean of the Faculty of Arts 26/01/2005 
8 -Mr. Dean of the Faculty of Arts 01/20/2005 
9 -Mr. Dean of the Faculty of Arts 02/05/2006 
10- Mr. Dean of the Faculty of Agriculture, 17/3/2009 
11 -Mr. Dean of the Faculty of Veterinary Medicine 29/6/2009 
12 -Mr. Dean of the Faculty of Science, 2/3/2010 
13 -Mr. Dean of the Faculty of Science 03/14/2011 
14 -Mr. Dean of the Faculty of Science 12/7/2011 
15 -Mr. Dean of the Faculty of Law 5/4/2011 
16 -Mr. Dean of the Faculty of Law 7/8/2011 
17-Mr. Dean of the Faculty of Law of10/4/2012 
18- Mr. Dean of the Faculty of Law of9/5/2012 
19 -Mr. Dean of the Faculty of Law 6/8/2012 
20- Mr. Dean of the Faculty of Law 16/9/2012 
21 -Mr. President of the General Department 30/9/2012 
22- Mr. Dean of the Faculty of Law12/3/2013 



السیرة الذاتیة                               
االسم   :  جاسم محمد حمزة عمران المحاویلي 

  1962/ 26/5الوالدة : دیوانیة   
السكن : العروبة الثانیة ـ سكن االساتذة 

الحالة االجتماعیة : متزوج 
  2عدد االطفال : 

  650100الھاتف االرضي : 
  07812516904الموبایل : 

  6/7/1994 )في 4203 : آداب /علم االجتماع بموجب األمر الجامعي( شھادة البكالوریوس
) في                                                              6696    : آداب / علم االجتماع الجنائي بموجب األمر الجامعي (شھادة الماجستیر

4/10/2001  
 ألسباب سیاسیة 6/9/1994 تقرر انھاء خدماتي في 7/1994 / 25 : تأریخ التعیین

 قدمت للتعیین في الجامعة وعلى اثرھا خضعت للتحقیق في دائرة أمن الدیوانیة 7/8/2001في 
 من قبل 22/10/2002 في 225 وذلك بسبب صدور العفو العام المرقم  2002/ 22/10لغایة 

 21/11/2002 في 9874النظام السابق وتم قبول تعییني بموجب األمر الجامعي ذي العدد 
 بموجب األمر الجامعي ذي العدد مرتبة مدرسوتمت ترقیتي إلى مدرس مساعد بمرتبة 

  23/10/2007) بتأریخ 1822(
 

البحوث المنجزة : 
( دراسة تحلیلیة لظاھرة اإلرھاب في المجتمع العراقي) اإلرھاب والمجتمعـ 1
 (دراسة میدانیة في مدینة الدیوانیة) المشكالت األسریة لذوي الحاجات الخاصةـ 2
 ( دراسة میدانیة في دوائر اصالح النساء) 2003إجرام النساء في العراق بعد الحرب عام ـ 3
 ( دراسة میدانیة في دوائر اصالح االحداث) جرائم العنف عند االطفالـ 4
ـ حقوق الطفل بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي . 5
ـ حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة . 6
ـ دور منظمات المجتمع المدني في ترسیخ ثقافة حقوق االنسان والدیمقراطیة .  7
ـ األحیاء العشوائیة وعالقتھا بالسلوك االجرامي .  8
 

  2003                           ـ المواد الدراسیة منذ عام
 2004ـ2003ـ مجتمع عراقي وتغیر اجتماعي             1
 2005ـ2004ـ فلسفة علم االجتماع                          2
 2006ـ2005ـ علم االجتماع السیاسي (أنظمة سیاسیة )  3
   2008ـ 2006ـ إصالح مجرمین                            4
 2010ـ2008ـ حقوق االنسان والدیمقراطیة                5
 2013ـ2010ـ علم االجرام وعلم العقاب                   6
 2013ـ 2011ـ اللغة االنكلیزیة                             7

ـ الكلیات التي تم التدریس فیھا .  
ـ كلیة الطب البیطري(محاضر)                   3ـ كلیة الزراعة(محاضر)   2ـ كلیة اآلداب   1
ـ كلیة القانون     5ـ كلیة العلوم (محاضر)    4
 
 
 
 



 
الدورات :                                                      

   التاریخ    الدورة 
دورة تأھیل المدرسین /وزارة التربیة/ اللغة 

االنكلیزیة  
    1996  

         1999    الدورة التأھیلیة لتعلیم الحاسوب 
 2004    دورة التأھیل التربوي 

                2005    دورة االنترنیت 
   2006    دورة التأھیل التربوي  

  2011    دورة المعھد الوطني لحقوق االنسان 
      2010    دورة تقنیات التعلیم  

 2010    دورة التعلیم المستمر  
 2010    دورة االعالم المجتمعي  

  
 

 اللجان :
   2003ـ لجنة جرد موجودات الكلیة من االثاث واالجھزة           عضوا        1
 2003ـ لجنة الصیانة                                                     رئیسا          2
 2006ـ لجنة صیانة القاعات الدراسیة                                 رئیسا         3
   2010ـ لجنة المشتریات                                                 رئیسا         4

 (قدمت طلبا بإعفائي وتم قبول الطلب بعد مضي شھر واحد)       
 2010ـ اللجنة المركزیة لحقوق االنسان                              عضوا        5
  2011ـ لجنة االشراف على النادي الطالبي                          رئیسا         6
  2011ـ لجنة االسناد                                                      رئیسا         7
  2011ـ لجنة اعتراضات الدور األول                                 رئیسا         8
   2010ـ لجنة االشراف على الخطة العربیة لحقوق االنسان       عضوا        9

  2011ـ لجنة تدقیق الموقف العلمي للطلبة                          عضوا        10
  2011ـ لجنة المكتبة االلكترونیة                                     عضوا        11
  2012ـ لجنة االعتراضات                                            عضوا        12
   2012ـ اللجنة االمتحانیة                                              عضوا        13
  2012ـ لجنة تدقیق الدرجات االمتحانیة                            عضوا        14
 2013ـ لجنة المشتریات                                               عضوا        15

 
الشھادات التقدیریة  

  2010ـ شھادة تقدیریة عن المؤتمر الثاني لكلیة القانون  1
 2011ـ شھادة تقدیریة عن المؤتمر العراقي األول لكلیات القانون   2
  2011ـ شھادة تقدیریة عن مستوى األدآء العلمي والثقافي             3
  2011ـ شھادة تقدیریة عن المؤتمر العلمي التخصصي األول لحقوق المرأة والطفل  4
  2012ـ شھادة تقدیریة عن المؤتمر العلمي التخصصي في العلوم السیاسیة 5
  2012ـ درع التمیز   6
  2013ـ شھادة تقدیریة  7
 
 



 
المؤتمرات : 

 12/2007 /6ـ 5ـ المؤتمر العلمي السادس للعلوم االنسانیة ـ جامعة القادسیة  1
 8/4/2010ـ 7ـ المؤتمر العلمي الثاني لكلیة القانون المنعقد بتأریخ 2
 2011 / 4 / 14 ـ 13ـ المؤتمر العلمي العراقي األول لكلیات القانون  3
 13/12/2011ـ12ـ المؤتمر العلمي التخصصي لحقوق المرأة والطفل 4
 
 

التشكرات : 
       التأریخ    من قبل  ت 
  22/3/2006   السید وزیر التعلیم العالي   1
  12/7/2005   السید رئیس الجامعة   2
 31/3/2004   السید المساعد االداري  3
  13/1/2003   السید عمید كلیة االداب   4
  16/12/2004   السید عمید كلیة االداب   5
 18/12/2004   السید عمید كلیة االداب   6
  26/1/2005   السید عمید كلیة االداب   7
  20/1/2005   السید عمید كلیة االداب   8
  5/2/2006   السید عمید كلیة االداب   9

  17/3/2009   السید عمید كلیة الزراعة   10
  29/6/2009   السید عمید كلیة الطب البیطري    11
 2/3/2010   السید عمید كلیة العلوم  12
  14/3/2011  السید عمید كلیة العلوم  13
  12/7/2011  السید عمید كلیة العلوم  14
  5/4/2011   السید عمید كلیة القانون  15
 7/8/2011   السید عمید كلیة القانون  16
 10/4/2012  السید عمید كلیة القانون   17
  9/5/2012   السید عمید كلیة القانون   18
  6/8/2012   السید عمید كلیة القانون   19
 2012/ 16/9  السید عمید كلیة القانون  20
 30/9/2012  السید رئیس القسم العام  21
 3/2013/ 12  السید عمید الكلیة   22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        السیرة الذاتیة والعلمیة    

 

االسم الرباعي واللقب:- اسامة صبري محمد فھد الخزاعي 

 1970محل وتاریخ الوالدة :- البصرة / 

 3الحالة االجتماعیة :- متزوج     عدد االطفال :- 

 حي الجزائر – الدیوانیة –عنوان السكن الحالي :- القادسیة 

 07801088354رقم الموبایل :- 

   oalqzaiy@yahoo.com  –البرید االلكتروني 

                      Osamahmohammed6@gmail.com  

    www.mrosamah.info   –الموقع االلكتروني 

 سنة 9عدد سنوات الخدمة الجامعیة :- 

التحصیل العلمي :- ماجستیر في القانون الدولي العام . 

التخصص العام :- القانون العام . 

التخصص الدقیق :- القانون الدولي العام 

 2012 –اللقب العلمي الحالي وتاریخ الحصول علیھ :-استاذ مساعد 
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الشھادات الحاصل علیھا وتاریخ الحصول علیھا والبلد المانح للشھادة   

 
الجامعة المانحة للشھادة البلد المانح للشھادة تاریخ الحصول علیھا الشھادة 

كلیة شط العرب الجامعة العراق  1998-97بكالوریوس 
 

 كلیة القانون –جامعة بغداد العراق  2003ماجستیر 
 

 

 

 

 

 

 تاریخ الحصول على األلقاب العلمیة                      

 

تاریخ الحصول علیھ اللقب العلمي 
 2003مدرس مساعد 

 2009مدرس 
 2012استاذ مساعد 

 

                     

 

 

 

 

 

 



دورات التدریبیة التي اشترك بھا ومكانھا                    

 

مكانھا الجھة المنظمة اسم الدورة 
جامعة مركز التعلیم المستمر دورة التأھیل التربوي 

القادسیة 
جامعة مركز الحاسبات حاسبات 

القادسیة 
االردن نقابة المحامین االمریكیھ دورة المعاییر الدستوریة 

لبنان اللجنة الدولیة للصلیب األحمر الدورة العربیة للقانون الدولي اإلنساني 
اربیل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر دورة تدریسي القانون الدولي اإلنساني 
دورة تدریب مدربي المحاكم االفتراضیة 

جیسب 
اربیل المعھد الدولي لقانون حقوق اإلنسان  

اربیل وزارة حقوق اإلنسان دورة أعداد مدربي حقوق اإلنسان 
اربیل المعھد الدیمقراطي االمریكي دورة أعداد مدربي مراقبي االنتخابات 

اربیل  2011المسابقة الدولیة جیسب -االشتراك بصفة قاضي 
واشنطن المسابقة الدولیة جیسب  االشتراك بصفة قاضي  

عبر 
االنترنت 

المشاركة في دورة اعداد منسقي العیادات 
القانونیة 

 –برنامج العدالة في متناول الجمیع 
وكالة التنمیة االمریكیة 

اربیل 

المشاركة بصفة قاضي في مسابقة جیسب 
2012 

 –برنامج العدالة في متناول الجمیع 
وكالة التنمیة االمریكیة 

اربیل 

 

 

 

 

 

المناصب التي شغلھا وعضویة اللجان 
 2004-2003 جامعة القادسیة –مسؤول شؤون طلبة كلیة اإلدارة واالقتصاد  •

 .2005-2004 –مقرر قسم القانون  •



 2006- 2005 جامعة القادسیة –أمین مجلس كلیة القانون  •

 2007-2006 جامعة القادسیة –مدیر قسم الشؤون القانونیة واإلداریة  •

  .2007 جامعة القادسیة –معاون عمید كلیة القانون للشؤون االداریة  •

  .2012-2008عضو المكتب االستشاري القانوني  •

  .2012 جامعة القادسیة –عضو لجنة الترقیات في كلیة القانون  •

 

 

 

 

 

البحوث المنشورة والمقبولة للنشر 

 مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة –النظام القانوني للشركات األمنیة الخاصة  -۱
– 2008.  

 .2008 – مجلة القانون المقارن –المسؤولیة الفردیة عن جرائم الحرب  -۲

 مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة –حقوق المجني علیھ أمام المحاكم الجنائیة  -۳
– 2009.  

 منشور في مجلة القادسیة للقانون –حمایة النازحین داخلیا في النزاعات المسلحة  -٤
 والعلوم السیاسیة .

 مقبول للنشر في مجلة –فقدان المدنیین للحق في الحمایة من الھجمات المباشرة  -٥
 جامعة االنبار للعلوم السیاسیة والقانونیة . 

 مقبول للنشر في مجلة القانون للدراسات والبحوث –مبدا التمییز والحرب االلكترونیة  -٦
  كلیة القانون.–جامعة ذي قار –القانونیة 



CV  
 

Full Name and Surname: - OsamahSabri Mohammed FahadAlkhozai 

Place and date of birth: - Basra /1970 

Social Status: - Married Number of Children: -  

Current residential address: - Qadisiya - Diwaniyah - Algeria 
neighborhood 

- 07801088354Mobile: 

Email - oalqzaiy@yahoo.com 

                     Osamahmohammed6@gmail.com 

Website - www.mrosamah.info Business 

Education: - master's degree in public international law. 

Major: - general law. 

Specialization: - Public International Law 

Current scientific title and date to get it: - Assistant Professor - 2012 

 

Degrees and date of acquisition and the donor country 
to testify 

University donor country date of 
acquisition 

Degrees 

SHATTE AL.ARAB IRAQ 1998-1997 Bachelor  
 

BAQDAD IRAQ 2003 MASTER 
 

 

 

 

 



 

 

Date of access to scientific titles 

Date of access scientific titles 

2003 Assistant Lecturer 

2009 Lecturer 

2012 Assistant Professor 

 

 

 

Training courses jointly and place 

 

Name of the session organizer place 

Educational qualification cycle Center for Continuing Education University of Qadisiyah1  

Computers Computing Centre, University of Qadisiyah2 

Cycle constitutional standards of the American Bar Association Jordan3 

4Arabic session of the international humanitarian law International Committee of the Red 
Cross (ICRC) Lebanon 

5Course teaching of international humanitarian law International Committee of the Red 
Cross (ICRC) Arbil 

6Training trainers courts default Jessop International Institute for Human Rights Law Arbil 

Cycle numbers of human rights trainers and Ministry of Human Rights Arbil7 

The number of cycle trainers Democratic Institute (NDI) election monitors U.S. Arbil8 

Participate as judge of the International Competition Jessop -2011 Arbil9 

Participate as judge of the International Competition Jessop Washington online10 



11Participate in the preparation of legal clinics program coordinators justice accessible to 
everyone - and the U.S. Agency for International Development Arbil 

Participate as a judge in the contest Jessop 2012 12justice program accessible to everyone - 
and the U.S. Agency for International Development Arbil 

 

 

 

 

 

Positions held and membership of committees 

 •1Officer students of the Faculty of Management and Economics - University of 
Qadisiyah2003-2004 

•2004-2005decision of the Department of Law - 2 

 •2006-20053Secretary of the Board of the Faculty of Law - University of Qadisiyah 

 •4Director of the Department of Legal Affairs and Administration - University of 
Qadisiyah2006-2007 

 •5Associate Dean of the Faculty of Law of Administrative Affairs - University of 
Qadisiyah2007. 

•2008-2012Member of the Legal Advisory Office 6 

•2012Member of the promotions in the Faculty of Law - University of Qadisiyah7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Research published and accepted for publication 

1the legal system of private security companies - Qadisiyah magazine for Law and Political 
Science - 2008. 

individual responsibility for war crimes - Journal of Comparative Law -20082. 

3The rights of the victim before the criminal courts - Qadisiyah magazine for Law and 
Political Science - 2009. 

4the protection of internally displaced persons in armed conflicts - published in the Journal 
of Qadisiya of law and political science. 

5 civilian loss of the right to protection from direct attacks - accepted for publication in the 
Journal of Anbar University of Political Science and Legal. 

6 the principle of distinction and electronic warfare - accepted for publication in the Journal 
of Law Legal Studies and Research - DhiQar University - College of Law. 



 
                            CURRICULUM VITAE 
 
  
 Name: Asaad Ghali Hamza 
 Tel: 07807856091 
 E- Mail: asaadghali@gmail.com 
 
 
Education 
 
2008-10  Doctorates on Political Science 

Title: "The controversial relationship between the 
Iraqi political parties and the Kurdish political parties 
1991-2007" 
Institution: The Arab League 

 
2005-6 Master's Degree in Political Science 

Title: "The question about the Tigris and the 
Euphrates and its effect on the political relationship 
between Iraq and Turkey 1982-2001" 
Institution: The Arab League 

 
1997-99 High Diploma on Political Science 

Title: "Double standards in the implementation of  
international law" 
Institution: The Arab League 

 
1991-96 Bachelors' Degree in Political Science (major) and 

Public Administration (minor) 
 Institution: Jordan University 
 
 
 
 
 
 

  



Work experience 
 
2011        Manager of Human Rights Unit for Research & Studies. 
                Faculty of Law, Qadisiyha University 
 
 
From 2006   Lecturer: Faculty of Law, Qadisiyha                                                                                  
                     University 
 
2004-5     Admin & Finance assistant: United Nations, World  
                    Food Program 

 
 

Skills: 
 
1- Spanish language (Cervantes Institute, Cairo). 
2- English (certificate from the World Food Program - United 

Nations). 
3- Capable To use computer software (Internet , Office , Photoshop )  
4- Participate in a conferences and seminars (local and global). 
5- Holder of a certificate of appreciation from the World Food 

Program – United Nations.  
 
 

  



 

 السيرة الذاتية

 االسم : أسعد غالي حمزة 

 07807856091التلفون : 

 asaadghali@gmail.comااليميل : 

الشهادات  :  

 : شهادة الدكتوراة في النظم السياسية من مصر بموضوع العالقة الجدلية بين التيارات 2010 - 2008

  .2007 -1991السياسية الكردية والتيارت السياسية العراقية من العام 

 : شهادة الماجستير في العلوم السياسية من مصر بموضوع مياه الرافدين وتأثيرها على 2006 – 2005

  .2001 الى 1982العالقات السياسية بين العراق وتركيا 

 : شهادة دبلوم عالي في العلوم السياسية من مصر بموضوع ازدواجية المعايير في 1999 – 1997

 العالقات الدولية .

 : شهادة بكالويوس من الجامعة االردنية تخصص رئيسي علوم سياسية وتخصص فرعي 1996 – 1991

 ادارة عامة 
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الخبرات العملية  :  

  : - مدير وحدة البحوث والدراسات لحقوق االنسان .2011

  : - أمين مجلس كلية القانون .2006

  : - مسجل كلية القانون .2006

   : تدريسي في جامعة القادسية كلية القانون.2006

  : مساعد اداري ومالي في برنامج الغذاء العالمي ، االمم المتحدة .2005 – 2004

مهارات  :  

  لغة اسبانية ( معهد الثربانتس ، مصر ) .– 1

  لغة انجليزية ( شهادة من برنامج الغذاء العالمي ، االمم المتحدة ) .– 2

  المقدرة على استخدام الكمبيوتر ( االنترنت وبرامج ورد ، وبرنامج فوتوشوب ) .– 3

  المشاركة في مجموعة من ورش العمل والندوات والمؤتمرات داخل وخارج العراق .– 4

  شهادات تقديرية من برنامج الغذاء العالمي ، االمم المتحدة .– 5

  شهادات تقديرية من السيد رئيس جامعة القادسية والسادة عمداء كلية االدارة واالقتصاد والقانون .– 6

 



استمارة معلومات 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

االسم الثالثي واللقب: ( حسب مامكتوب 

باجلواز) 

Name & Surname:  

عدي جابر هادي العبيدي 
Audy gaber hadi obaidy 

 كرتوني لالربيد اال

E-mail  :  www.audey-1980 .Com  

  رقم املوبايل:  07804823365   
Mobile    

 Academic certificate الشهادات الدراسية /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University/ اجلامعة  
 

faculty/ الكلية  
 

 

Deprtment القسم  Graduation year/سنة التخرج  
 

  Bachelor/   بكلوريوس  babelen 
 بابل

 القانون  
law 

 القانون
  law 

2002 

 
       

   MAster    ماجستري
babelen 

 بابل
  القانون  

law        
 العام

public 
 

2005 
 

     phd الدكتوراه/  

 teacher                                          مدرس / scientific titleاللقب العلمي/ 

/General specialization    Public law التخصص العام           القانون العام       القانون اجلنائي Specific  specializatio   التخصص الدقيق 

Crime law 

   Law castigalionsجماالت التخصص املهتم هبا /  قانون العقوبات   / 

ت  Adminished paperاملهام اإلداري/
No: 

 Feom Date من تاريخ / Actvity املهمة/ 
 

لغاية تاريخ  
To Date 

 

 حلد مأل االستمارة 2012  رئيس قسم القانون العام   
Reduce form 



filling 
 

البحوث العلمية املنشورة  
Published paper 

ت 
No: 

العنوان  
Research title 

 اسم الة 
journal 

 الد 
voiume 

 العدد 
no 

 السنة 
year 

 

 /  الصفحة
page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 

 

 

 

2- 

 

 

 

3- 
 

4- 

 

 

5 - 

 

6  - 

اجلرائم النأشئة عن استعمال اهلاتف 

النقال  
Begannig crimimal about 

use cell plone nod 
ondepost in the aychives 

office 
جرمية استغالل االطفال جنسيا عرب شبكة 

 االنرتنيت 
Crime exploititage 

babessexually cross 
 

 العفو القضائي 
Coping terrorisom 

Balanee  
 جب العقوبة ( دراسة  حتليلة مقارنة )

 
 
 

احلماية اجلزائية للربيد االلكرتوني 

(دراسة  حتليلة مقارنة) 

 املسؤولية اجلزائية للقنوات الفضائية 

جملة القادسية للقانون والعلوم 

 السياسية
Journal Qadisiya of 

Law and Political 
Science 

 
القانون املقارن 

Comparative Law 
 

 

 جملة جامعة بابل

Journal of the 
University of Babylon 

جملة القادسية للقانون والعلوم 

 السياسية
 

 جملة احلقوق  -  جامعة كربالء 

 
 

  جامعة  االنبار–جملة كلية القانون 

االول  
first 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

55 

 

 

 

2 

2008 

 

 

2008 

 

 

 

2008 

187-227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

362-274 

 ت/ Books الكتب العلمية املؤلف /

No: 
 Book titie العنوان/  

 

  year السنة / publisher دار نشر /



 

     

 البحوث امللقاة يف املؤمترات 

Participation in conferences 
ت 

No: 
عنوان البحث 

Paper title  

 عنوان املؤمتر 
Conference title 

 اجلهة املنظمة  للمؤمتر 
Qrganized By 

السنة  
                year 

 1  -

 

 

 

2 -

قانون مكافحة اإلرهاب يف 

امليزان  
Law coping terrorism 

Balance  
The crime of mail fraud  

اجلرائم املرتكبة اثناء السكر والتخدير  
Srimes committed 

choking boosing 
anesthesia  

املؤمتر العلمي األول لكلية القانون 
first scientific 

conference of the 
Faculty of Law 

 

املؤمتر القطري للمخدرات  
Conference diagonal 

anaesthetice 

كلية القانون / جامعة القادسية 

university ofQadisiyah/ faculty of 

law 
 

كلية اآلداب / جامعة القادسية  

university ofQadisiyah/ Belles -

lettres of law 

2008 

 

 

 

2010 

 

 اجلوائز العلمية والشهادات  التقديرية
AWARDS 

ت 
No: 

اسم اجلائزة او الشهادة  
Award Title  

اجلهة املاحنة  
organizer 

السنة 
  year 

      

اإلشراف على الدراسات العليا 
Supervised  on postgraduate studies 

ت 
No: 

 عنوان الرسالة أو األطروحة 
Thesis title  

 اسم الطالب 
Student name  

 اجلامعة 
university 

السنة  
year 

 

       



 
السیرة الذاتیة العلمیة للدكتور ساجد محمد كاظم الزاملي 

 
 : ساجد محمد كاظم حمزة الزاملي  ألســــــــــم          ا

 . 1963 – : الدیوانیة محل وتاریخ الوالدة
 : مسلم  الدیـــــــانــــــــــــــة
 : عربي  القـــــــــومیــــــــــة
 : دكتوراه قانون عام  التحصیــــــل العلمي
 : قانون أداري ودستوري  التخصص الدقیــــق
 : استاذ مساعد  اللقب العلمـــــــــــي

- ماجستیر قانون عام  1
Master of Law  

  العراق –بغداد  جامعة بغداد / كلیة القانون   1992

دكتوراه قانون عام  
Ph.D.Law 

  العراق–بغداد  جامعة بغداد / كلیة القانون  1998

 
 المھام العلمیة واإلداریة :

 . 2001 – 1988محامي  -۱
استشاري في جامعة القادسیة  في المجاالت القانونیة والمالیة بموجب االمر  -۲

  .16/2/1988 في 206اإلداري العدد 
  .1999 – 1997 جامعة القادسیة –محاضر في كلیة االدارة واالقتصاد  -۳
  2003 – 2001رئیس قسم القانون في جامعة القادسیة  -٤
  1/11/2005 الى 1/9/2005 جامعة القادسیة من –المشرف على كلیة القانون  -٥
  .3/11/2006 الى 1/11/2005عمید كلیة القانون في جامعة القادسیة  -٦
 كلیة االدارة واالقتصاد –عضو لجنة تقویم االسئلة االمتحانیة في جامعة القادسیة  -۷

  23/6/2005 في 2338بموجب االمر االداري 
عضو لجنة تھیئة مستلزمات كلیة القانون في جامعة القادسیة بموجب االمر  -۸

  5/7/2005 في 4643الجامعي 
 144عضو الھیئة القطاعیة للقانون والعلوم السیاسیة بموجب الكتاب ذو العدد  -۹

  .14/5/2002في 
 مجلة –- عضو ھیئة التحریر في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة 10

  0 جامعة الكوفة –علمیة محكمة تصدر عن كلیة القانون 
- رئیس لجنة االستالل العلمي للترقیات العلمیة في كلیة القانون جامعة 11

  0الكوفة 
  0- عضو لجنة الدراسات العلیا في كلیة القانون جامعة الكوفة 12
  0- عضو اللجنة العلمیة في كلیة القانون جامعة الكوفة 13

 

  



- عضو لجنة االعتراضات المركزیة للترقیات العلمیة في رئاسة جامعة 14
  0الكوفة 

 سیاسة في كلیة –- رئیس اللجنة الفرعیة لالمتحانات للمرحلة األولى 15
  0القانون جامعة الكوفة 

 دراسة الدكتوراه في جامعة –- عضو لجنة استحداث الدراسات العلیا 16
  0كربالء كلیة القانون 

  0- رئیس وعضو في عشرات اللجان داخل وخارج الجامعة 17
 – الماجستیر جامعة الكوفة –- حالیا استاذ مساعد في الدراسات العلیا 18

  0كلیة القانون 
الخبرات :  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / جامعة –اجتیاز دورة الحاسبات التأھیلیة  -۱
 في 172القادسیة  - مركز الحاسبة االلكترونیة بموجب الشھادة ذو العدد 

20/7/2004  
شھادة المشاركة في دورة طرائق التدریس واجتیاز الدورة واستیفاء متطلبات  -۲

  رئاسة جامعة القادسیة –التأھیل التربوي في وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي 
) ثالثة 3000 في اكثر من (2001 – 1988الترافع في المحاماة خالل المدة  -۳

 آالف دعوة في مختلف المحاكم وعلى كافة الدرجات .
 جامعة –رئیس لجنة حقوق االنسان في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  -٤

 وعطفاً 29/12/2005 في 10140القادسیة بموجب االمر الجامعي ذو العدد 
 354على كتاب وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جھاز االشراف والتقویم 

  7/12/2005في 
عضو ومقرر قانوني في لجنة انضباط موظفي الخدمة لجامعیة في جامعة  -٥

  22/1/2002 في 565القادسیة بموجب االمر الجامعي العدد 
مقوم لعدد من البحوث مقدمة للنشر في مجالت محكمة مختصة بالدراسات  -٦

 القانونیة في مختلف جامعات القطر .
 مقوم الكثر من معاملة ترقیة علمیة في جامعات عدیدة في العراق . -۷
االشراف على رسائل الماجستیر والمشاركة في مناقشات العدید من الرسائل  -۸

  0واطاریح الدكتوراه 
 :  آلیة التعاون مع الجھات ذات الصلة باألختصاص

المشاركة في اكثر من ندوة وحلقة نقاش منھا المشاركة الفعالة في ندوة الثقافة  -۱
 – حزیران 3- 29والفدرالیة في الدستور العراقي الجدید التي غقدة في الفترة 

 على قاعة الجواھري في مبنى وزارة الثقافة ، كذلك المشاركة في ندوة 2005
 – 25الفدرالیة ومستقبل العراق التي اقیمت في مبنى وزارة العدل للفترة من 

 . ایضاً المشاركة في مؤتمر المعھد الدیمقراطي الوطني 2004 نیسان 26
 شخصیة من قادة المجتمع المدني 250للشؤون الدولیة والذي ضم اكثر من 

  



 منظمة في عموم العراق 193والمنظمات الغیر حكومیة والذین یمثلون اكثر من 
 في قاعة المؤتمرات الرئیسیة في بغداد  2005 تموز 28في الفترة 

القاء العدید من المحاضرات في القضایا الدستوریة والقانونیة في اماكن متفرقة  -۲
منھا : مركز حقوق االنسان في الدیوانیة ، نقابة المھندسین في محافظة بغداد ، 
مركز االمومة والطفولة في الدیوانیة ، تناولت موضوعات مختلفة ف القانون 

 الدستوري وقضایا دولیة واقلیمیة .
  0المشاركة في العدید من المؤتمرات داخل وخارج العراق  -۳

 
 

 :  كتب شكر وتقدیر
كتاب شكر وتقدیر من السید احمد الجلبي عندما كان نائب رئیس الوزراء ذو  -۱

  .5/10/2005 في 670العدد 
كتاب شكر من السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بموجب الكتاب ذو  -۲

  .22/3/2006 في 776العدد ج ع / 
كتاب شكر من السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بموجب الكتاب ذو  -۳

  .19/12/2006 في 2548/ 18العدد م و 
 في 2106كتابین شكر من السید رئیس جامعة القادسیة األول ذو العدد  -٤

  . 7/3/2004 في 1819 والثاني 2/4/2002
 مكتب –الحصول على شكر وتقدیر المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات  -٥

 انتخابات الدیوانیة واستالم درع المفوضیة 
كتب شكر وتقدیر عدیدة تزید على العشرین كتاب من جھات حكومیة وغیر  -٦

 حكومیة .
 : البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة والمقبولة للنشر

وسائل تحریك المسؤلیة السیاسیة للحكومة ( دراسة مقارنة ) اطروحة ماجستیر  -۱
 غیر منشورة  1992مقدمة الى كلیة القانون / جامعة بغداد / 

سلطات رئیس الدولة في العمل التشریعي البرلماني ( دراسة مقارنة ) اطروحة  -۲
  غیر منشورة .1998دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون / جامعة بغداد / 

الحق في محاكمة عادلة بین الدساتیر الوطنیة والمواثیق الدولیة واالقلیمیة / بحث  -۳
منشور في مجلة العلوم القانونیة تصدرھا جامعة بغداد / كلیة القانون المجلد 

  .2003السابع عشر العدد األول والثاني ، السنة 
استقالة رئیس الدولة في بعض الدساتیر المعاصرة وفي الفكر السیاسي االسالمي  -٤

 ، 13 العدد 8 جامعة النھرین المجلد – بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق –
  .2005السنة حزیران 

  



 بحث منشور في مجلة –سلطات رئیس الجمھوریة على الوزراء في فرنسا  -٥
 ، السنة 36القانون المقارن التي تصدرھا جمعیة القانون المقارن العراقیة العھدد 

2005.  
 بحث منشور في مجلة القانون –الوالیة الرئاسیة ومواقف دساتیر الدول حیالھا  -٦

 .2006 /39المقارن التي تصدرھا جمعیة القانون المقارن العراقیة العدد 
اشكالیات استقالل المجلس الدستوري في فرنسا بحث منشور في مجلة كلیة  -۷

 .2008 حزیران 20 العدد10 جامعة النھرین المجلد –الحقوق 
 –الوصایة على العرش في النظم الملكیة- بحث منشور في مجلد جامعة بابل  -۸

 0 2009 حزیران 2 العدد17العلوم االنسائیة المجلد 
 الدائم بحث 2005الرقابة على دستوریة القوانین في العراق في ظل دستور عام  -۹

 0 2009 / 58منشور في مجلة القانون المقارن العدد 
 –- الرقابة على دستوریة االنتخابات الرئاسیة في الجمھوریة الخامسة 10

 بحث منشور في مجلة –دراسة تطبیقة معززة بقرارات المجلت الدستوري 
 0 2008 اب 2 العدد 15 العلوم االنسانیة المجلد –جامعة بابل 

- صالحیة رئیس الدولة في تسمیة رئیس الوزراء ومواقف دساتیر الدول 11
 بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة التي –حیالھا 

 جامعة الكوفة العدد الرابع السنة الثانیة حزیران –تصدرھا كلیة القانون 
2010 0 

 0- احكام القانون االداري في العراق كتاب قید االنجاز 12
- التعسف باستعمال السلطة وموقف القضاء االداري منھ دراسة مقارنة 13

 0 بحث قید االنجاز –بین التشریع المصري والعراقي 
 0 بحث تحت الطبع –- التدخل التمییزي في الدعوة الجزائیة في العراق 14
 0- عشرات المقاالت منشورة في صحف مختلفة 15

  



استمارة معلومات 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

االسم الثالثي واللقب:  

( حسب مامكتوب باجلواز) 

Name & Surname:  

سمیرة حسین محیسن  
SAMEERA HUSSEIN MOHAISEN  

 

snm20086@ymail.com       الربيد االكرتوني 
    

  رقم املوبايل                         07801075919
     

 Academic certificate الشهادات الدراسية /  

 

 

 

 University/ اجلامعة  
 

faculty/  
 الكلية

 

Deprtment / القسم  Graduation year/سنة التخرج  
 

  بكلوريوس   / 

 Bachelor  

احلقوق  Babylon بابل   /
Rights 

القانون اخلاص  
Private law 

2002 

 ماجستري

   MAster   
احلقوق    Babylon بابل   /

Rights 
القانون اخلاص  
Private law 

2006  

     phd الدكتوراه/  

 Assislance teacher                                           مدرس مساعد / scientific titleاللقب العلمي/ 

القانون اخلاص   General specialization التخصص العام          
Private law 

القانون املدني   Specific  specializatio التخصص الدقيق  
 

Civil Law 

جماالت التخصص املهتم هبا /     



 

املهام اإلداري 
Adminished paper 

ت 
No: 

املهمة 
  Actvity 

من تاريخ  
 Feom Date 

 

لغاية تاريخ  
To Date 

 

 1 -
 

2 
 

3 -

االشراف الرتبوي 
  Educational Supervision 

 ممثل عن التدريسيني 
A representative of the faculty 

مقرر القانون اخلاص  
Special Rapporteur of the law 

2008 

2010 

2011 

2011 

البحوث العلمية املنشورة  
Published paper 

ت 
No: 

العنوان  
Research title 

 اسم الة 
journal 

 الد
voiume 

 العدد
no 

 السنة
year 

 /  الصفحة
page 

 1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

 

املسؤولية الناشئة عن االعمال الطبية غري املشروعة  
liability arising from the medical business 
is legitimate  

الوعد بالبيع يف العقود الشكلية واثر عدم التسجيل  
the promise of selling in the decades after 
the formal and non-registration 

الغنب واثره يف تعييب العقد ( دراسة مقارنة عن الفقه 

االسالمي والقانون املدني) 
injustice and its impact on the faultfinding 
of the contract (for a comparative study of 

Islamic jurisprudence and civil law 
املرافعة التحكيمية واحوال عدم استمرارها  

the arbitration proceedings and the 
conditions will not continue 

جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية 
Qadisiyah Journal of Law and 

Political 
القانون املقارن 

Comparative Law 
 

جملة كربالء للحقوق 

 
Journal of the rights of Karbala 

 

جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية 
Qadisiyah Journal of Law and 

Political Science 

الثاني 
Science - 

II 

 

 

56 

 

السادس 
VI 

2008 

 
 

2008 
 

2009 

 

 

 
 

2011 

136-156 

 

155-186  
 

177- 2009 

 

 

 

307-326 

 ت/ Books الكتب العلمية املؤلف /

No: 
 Book titie العنوان/  

 

  year السنة / publisher دار نشر /



     

 البحوث امللقاة يف املؤمترات 

Participation in 
conferences 

ت 
No: 

عنوان البحث 
Paper title  

 عنوان املؤمتر 
Conference title 

 اجلهة املنظمة  للمؤمتر 
Qrganized By 

السنة  
             year 

 1  -

 

بيع املباني حتت النشاء  
sale of buildings under starch 

 

املرافعة التحكيمية واحوال عدم استمرارها  
 the arbitration proceedings and the 

conditions will not continue 
القانون الواجب التطبيق على العقد االلكرتوني  

the law applicable to electronic contract 
 

مسؤولية الطبيب املدنية الناشئة عن اخطائه الشخصية 
Civil liability arising from your doctor 

personal mistakes 

املؤمتر العلمي االول لكلية القانون 
first scientific conference of the 

Faculty of Law 
املؤمتر القانوني السادس 

Legal Conference VI 
 

املؤمتر العلمي الثاني   
- the second scientific conference 

 

 املؤمتر العراقي لكليات القانون
- the second scientific conference 

جامعة القانون جامعة القادسية 
Faculty of Law 

University of Qadisiyah 
 كلية القانون  جامعة كربالء

Faculty of Law 
University of Karbala 

كلية القانون جامعة القادسية 
Faculty of Law 

University of Qadisiyah 
 

كلية القانون جامعة القادسية 
Faculty of Law 

University of Qadisiyah 

2008 

 

2009 

 

2010 

 
2011 

اجلوائز العلمية والشهادات  

 AWARDS  /التقديرية

ت 
No: 

اسم اجلائزة او الشهادة  
Award Title  

اجلهة املاحنة  
organizer 

السنة 
  year 

 1  -

 

2 -

 

3 -

 

4 -

شهادة تقديرية   
Certificate of Merit from 

 
شهادة تقديرية  

Certificate of Merit from 
 

 شهادة تقديرية 
Certificate of Merit from 

 
شهادة تقديرية  

كلية القانون  جامعة القادسية 
Faculty of Law University of 

Qadisiya 
كلية القانون جامعة كربالء 

Faculty of Law University of 
Karbala 

كلية القانون  جامعة القادسية 
Faculty of Law University of 

Qadisiya 
كلية القانون  جامعة القادسية 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certificate of Merit from Faculty of Law University of 
Qadisiya 

 

االشراف على الدراسات 

العليا 
Supervised  on 

postgraduate studies 

ت 
No: 

عنوان الرسالة او االطروحة  
Thesis title  

اسم الطالب  
Student name  

اجلامعة  
university 

السنة  
year 

 

       



 سیره ذاتیة

ه جدوع ناصر العبیدي  ـ سؤدد طاالسم :-
 1975/ 17/5 الموالید :-

 أعزب :- الحالة االجتماعیة
  القادسیة/ ناحیة السدیرالعنوان:-

 sodad.taha@yahoo.com :- البرید االلكتروني
 

 24/12/2006 اریخ التعین:-ــت
انون  ـــ ماجستیر قالشھادة :-

ام ـــ قانون عاالختصاص العام :-
ام ـــــــ  قانون دولي عاالختصاص الدقیق:-

  كلیة القانون– جـــامعة بابل الجھة المانحة للشھادة :-
 

  2012 تاریخ الحصول على الشھادة :-

 د ــدرس مساعـ مالدرجة العلمیة :-

 23/5/2013 :- تاریخ الحصول على اللقب العلمي

 )اإلنسان  (مفھوم الحمایة الدولیة لحقوق البحوث المنشورة:- 

   1 :- لمؤتمرات التي شارك بھاا
 

 5 :- الدورات التي اشترك بھا
 25 :-  اللجان التي شارك بھا

 

 :-  اإلداریةالمناصب 

 مسجل كلیة القانون .  -۱
 .مسؤول الوحدة القانونیة في كلیة القانون -۲



(C.V) 
 

Name:- Sodad Taha Jaddou, Nasser Hassoun al-Obeid 

Births: - 17/05/1975 

Marital Status: - Single 

Address: -al- Qadisiyah / al Sadeer 

sodad.taha@yahoo.com                                                         E-mail:- 

Date of Appointment: - 24/12/2006 

Certificate: - Master of Law 

General jurisdiction: - Act 

Specialization: - general international law 

Donor Certificate: - Babylon University - College of law  

 

The date of obtaining the certificate: - 2012 

Degree: - Assistant Professor 

Date of obtaining the scientific title:- 05/23/2013 

 Publications:-(concept of international protection of human rights)  

Conference which was attended by: - 1 

Subscribe by courses: - 5 

Committees which was attended by: - 25 

Administrative positions:- 

1- Registered College of Law 

2-official Legal Unit at the Faculty of Law 

mailto:sodad.taha@yahoo.com


 

C V   Sulafa Tariq 

Sulafa Tariq abd-alkareem. 

Date Of birth and place 1970 – Iraq. 

 

EDUCATION 

Bsc degree in law from Alturas College (Baghdad) 1993.  

Ms.c in international law from Baghdad University in 2003  

doctorate  degree in  international law from  Lebanon University 
2012  

EXPERIENCE 
 
- Teaching at Al- Qadissiya University/ college of Law (Iraq) 2003 – 
2006 As assistant Teacher  for the following subjects: 
 

a) International Law. 
b) International organization.  
c) Human rights. 
D)International humanitarian law in Arabic and English        

 
- Teaching at Al Qadissiya University/ college of Law (Iraq) 2003 – 
2006 As a Teacher  for 
 
- Legal consultant and administrant for legal issues, in Al 

qadissiya University (1999- 2003) 

- - A member in humanitarian law and policy forum-  a global 
community of humanitarian professional – Harvard University-  
since 2008. 

 



- A Member in The International Association of Professionals in 
Humanitarian Assistance and Protection (PHAP),,, Harvard 

University-since 2010.. Forum 
A Global Community of Humanitarian Professionals 

 
 

 .ACADEMIC ACTIVITIES- 
  

 Article and researches in Arabic: 
1.Compliance to international environmental conventions- Al 
Nahrain Journal For Legal Studies-2006. 
      
2.International practice to deals with environmental damages- Al 
Nahrain Journal For Legal Studies -2006. 
 
3.United Nations international compensation commission-
absence legal equity- International Studies Journal-Baghdad- 
2004. 
 
4.Terrorism in international law- Conference in AL Qadisiya 
University -2004  
 
5. The Iraqi women rights according with new constitution-- 
Conference in AL Qadisiya University-2005 
   
6.International law and sovereignty under occupation power-
legal studies journal - Baghdad-2003 

  
7. Humanitarian law and the use of computers in classic warfare-

conference in Al Nahrain University – College Of Law- 2008 
 
8. Protecting Culture Properties in the times of armed conflicts-      
case study on Iraq- Conference In Asute University – Egypt   
2008 
 
9. non-refoulement refugees, (case study on Iraqi Situation 1991-
2003- 2007) 
 
10. National Reconciliation in International law- Conference in 
the Ministry of human Rights- 2008. 



 
11.International protection for Internal Displacement Persons- 
seminar in Al Qadsisiya University In Cooperation With 
International Committee of the   Read Cross 
 
12., Health  effects  of Genetic modification plants on human beings 
and environment- Law college Al Qadissiya University - 2010  
 
Books: 
 -Human rights in the United Nation Compliance and coercive to 
the Implementing – Book -310 Pages 2007-2008 
 

- International protection from  climate change phenomenon 
(Kyoto protocol;1997) 

Also I participated  & keeping  effective member  in program on 
humanitarian policy  and  conflict research ( Harvard University_ in 3 
focus group  discussion on professional development in humanitarian 
affairs,  and participated in a number of live seminars in several issues 
regarding humanitarian law and protecting civilian in the times of armed 
conflicts   

 

       

E mail: sulafa32000@yahoo.com 

Mob 009647801033332 

 



 

) (C. Vالسيرة الذاتية  

االسم : سالفة طارق عبد الكریم  

 1970تاریخ ومحل الوالدة: العراق /

المؤهالت العلمیة: ماجستیر في القانون الدولي – كلیة القانون – جامعة بغداد 

2003 . 

اللقب العلمي: أستاذ مساعد 

  :الخبرات العلمیة

 .2004-  التدریس في جامعة القادسیة لمادة حقوق االنسان 1

 2005،2006- تدریس مادة القانون الدولي العام  باللغة االنكلیزیة2

 لطلبة كلیة القانون . 2006- تدریس مادة المنظمات الدولیة 3

- تدریس مادة القانون الدولي االنساني والقانون الدولي العام لطلبة كلیة القانون 4

2007،2008،2009 

       الخبرات الفنیة:

- مشاور قانوني ومقرر اعمال اللجنة االستثماریة المسؤولة عن اعمار الجامعة 1

1999-2001. 

 2008. عضوة في جمعیة القانون الدولي االنساني لالكادیمیین العراقیین- 2

. 2010- 2007. المستشارة القانونیة للجنة الدولیة للصلیب األحمر 3



  : الحضور والقاء المحاضرات  في العدید من المؤتمرات العلمیةالنشاطات العلمیة
في الجامعات العراقیة، وفي نطاق نشر القانون الدولي االنساني ، ونشر البحوث 

والمؤلفات القانونیة: 

 والورشات العلمیة:  المؤتمرات العلمیةاوال:

 

ورشة عمل حول تدریس القانون الدولي االنساني في العراق/اللجنة الدولیة - 1
 .2006للصلیب االحمر/بعثة العراق/عمان/

 
ورشة عمل حول تنمیة المهارات القیادیة للنساء ومهرات فض - 2

. 2006الوطني – منظمات المجتمع المدني الدیوانیة   النزاعات/تحالف النساء
 
 2007ورشة عمل حول العنف ضد المراة/مركز حقوق المراة االنساني/ الدیوانیة - 3
- ورشة عمل حول تدریس القانون الدولي االنساني في العراق/اللجنة الدولیة 4

 .2007للصلیب االحمر/بعثة العراق/عمان/
- ورشة عمل لعمداء كلیات القانون في العراق حول تدریس مادة القانون الدولي 5

عمان - اللجنة الدولیة للصلیب االحمر. 2007االنساني/
.ورشة عمل حول الحمایة الدولیة لنازحین داخلیا- كلیة القانون / جامعة القادسیة 6

 2007باالشتراك مع اللجنة الدولیة للصلیب االحمر 
.ندوة حول مباديء القانون الدولي االنساني- كلیة القانون/جامعة الكوفة باالشتراك 7

 .2008مع اللجنة الدولیة للصلیب االحمر
. مؤتمر حول نشأة وتطور القانون الدولي االنساني بین النظریة والتطبیق- مركز 8

الدراسات الدولیة/جامعة النهرین، باالشتراك مع اللجنة الدولیة للصلیب االحمر/ بغداد 
2009 

.ندوة حول المصالحة الوطنیة في العراق في كلیة القانون / جامعة القادسیة 9
 .2008باالشتراك مع وزارة حقوق االنسان 

. دورة حول فن التفاوض وتعلم مهارات القیادة اقامها معهد السالم االمریكي 10
 .2009باالشتراك مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي



. ورشة عمل لبناء تحالف قیادي نسوي في العراق، معهد السالم االمریكي، 11
 2010بیروت، 

. القاء محاضرات ضمن دورة تدریبیة لتدریسي مادة حقوق االنسان في جامعة 12
 2010القادسیة- 

    

ثانیا: تألیف عدد من البحوث القانونیة في مجال القانون الدولي العام، وحقوق 

اإلنسان وقانون البیئة الدولي، المنشورة والتي ال تزال قید النشر: 

االمتثال في االتفاقیات البیئیة المتعددة االطراف/منشور / جامعة النهرین  -١
2006 .

. 2007الممارسة الدولیة في معالجة المشاكل البیئیة.منشور جامعة النهرین  -٢
انعدام العدالة القانونیة في نظام لجنة االمم المتحدة للتعویضات. منشور- -  -٣

 2009مجلة القانون المقارن - جامعة بغداد- 

االرهاب في القانون الدولي – بحث مقدم الى مؤتمر في كلیة القانون جامعة  -٤
 .2005القادسیة-

 2005حقوق المراة العراقیة – بحث مقدم الى مؤتمر في محافظة القادسیة - -٥

القانون الدولي والسیادة في ظل االحتالل – مقال منشور في دوریة یصدرها  -٦
 .2004مركز بحوث العراق -

 

مبدأ عدم رد الالجئین- دراسة تطبیقیة عن حالة العراق - بحث منشور-  -٧
العدد االول – مجلة الدراسات السیاسیة والقانونیة- كلیة القانون – جامعة 

 2008القادسیة – 

حمایة االطفال من اثار النزاعات المسلحة /دراسة تطبیقیة عن العراق-  -٨
 2009بحث مقدم الى المؤتمر األول لكلیة القانون- جامعة النهرین –



حمایة التراث الثقافي العالمي(دراسة تطبیقیة عن حالة العراق)- بحث مقدم  -٩
. ومنشور في مجلة القانون المقارن 2008إلى كلیة الحقوق جامعة أسیوط- 

 .2008– بغداد 

تقییم األثر البیئي للنباتات المحورة جینیا- جامعة القادسیة – كلیة  -١٠
 2010القانون- 

 

 ثالثا: المؤلفات المنشورة

حقوق اإلنسان بین االمتثال واإلكراه في منظمة األمم المتحدة –كتاب  .١
 2009منشور- الدار الجامعیة للنشر والتوزیع في اإلسكندریة- 
 یدرس الكتاب لطلبة المرحلة األولى في جامعة القادسیة.

 الحمایة القانونیة الدولیة من ظاهرة التغیر المناخي في بروتوكول كیوتو .٢
 .2009- دار الحلبي للمنشورات الحقوقیة – لبنان- كتاب منشور- 1997

دراسات في القانون البیئي الدولي – قید النشر  .٣
sulafa32000@yahoo.Com 

Mob Number 07801033332 

 

 

mailto:sulafa32000@yahoo.Com


سیرة ذاتیة 
الدكتورة زینب كریم سوادي الداّودي  

  30/11/1973الموالید الدیوانیة في 
  1995بكالوریوس قانون 

  1998ماجستیر قانون قانون اداري 
  2007دكتوراه قانون اداري 

 4/1/2000تاریخ التعیین في جامعة القادسیة 
المؤلفات 

االحكام القانونیة للراتب/ رسالة ماجستیر بتقدیر امتیاز 
دور االدارة في اعداد الموازنة العامة وتنفیذھا وتطبیقاتھا في العراق/ اطروحة 

دكتوراه بتقدیر جید جدا 
البحوث 

 اسباب االستئناف وآثار التنازل عنھ في القضایا الضریبیة -أ
 المسؤولیة المترتبة على كشف االسرار الوظیفیة -ب
 سلطة الرئیس االداري في الغاء قرار المرؤوس  -ت
 مسؤولیة قوات االحتالل عن التلوث البیئي في العراق -ث
 قراءة في مسودة قانون جرائم المعلوماتیة العراقي  -ج
 اعالنات حقوق االنسان صدى للثورة الحسینیة -ح
 دور الحكومة في مكافحة التصحر -خ
 دور السیاسي للمرأة -د
 العقوبات التأدیبیة بین النص والتطبیق -ذ
 دور سلطات الضبط االداري في حمایة البیئة -ر
 2005السلطة التنفیذیة في دستور العراق لسنة  -ز

س-دستور العراق النافذ واعالنات حقوق االنسان  
 ش-االثار المترتبة على تعطیل الدستور

المقاالت 
تطور مفھوم الموازنة العامة  -أ

 اھمیة الحساب الختامي في تفعیل الدور الرقابي للبرلمان -ب
 ) من الدستور76قراءة في المادة ( -ت
 ) من الدستور41قراءة في المادة ( -ث
 المبادئ ...الفطرة...الفلسفة -ج
لالنانیة مفھوم آخر  -ح

المواد التي قمت بتدریسھا 
المدخل لدراسة القانون  -۱
 علم االجرام والعقاب -۲
 االنظمة السیاسیة -۳
 الدیمقراطیة وحقوق االنسان -٤



 قانون العمل والضمان االجتماعي -٥
 المالیة العامة -٦
 القانون التجاري -۷
 مدخل القانون باللغة االنكلیزیة  -۸
 القانون الدستوري واالداري باللغة االنكلیزیة -۹

 -مبادئ القانون االداري10
- القضاء االداري 11

المحاضرات التي القیت في نطاق التعلیم المستمر 
محاضرات في قانون انضباط موظفي الدولة (الكثر من ثالث جھات  -۱

حكومیة) 
 حقوق الموظف العام -۲
 سحب القرار االداري والغاؤه -۳
  2008قانون رواتب الموظفین لسنة  -٤
 صالحیات السلطة التنفیذیة في اعالن حالة الطوارئ في دستور العراق النافذ -٥
 سلطات االدارة في العقود االداریة -٦
 دور المرأة في السیاسة واالقتصاد -۷
 حریة التعبیر عن الرأي  -۸
 الشفافیة وحق الحصول على المعلومة -۹

-الفیدرالیة والحق في تقریر المصیر 10
الدورات التدریبیة التي اشتركت بھا 

احكام تضمین الموظف  -۱
 ادارة الكوارث وبناء القدرات لمنظمة االنقاذ النسانیة العراقیة -۲
 تنمیة القدرات للقیادات المحلیة والتنمیة بالمشاركة لمنظمة االسكوا  -۳
 المعوقات القانونیة للمشاركة السیاسیة للمرأة لمنظمة ایركس   -٤
 دورة متقدمة لحقوق االنسان للمعھد الوطني ووزارة حقوق االنسان -٥
تقنیات التعلیم لمركز االمتیاز الجامعي لتكنولوجیا المعلومات في جامعة  -٦

 القادسیة
دورة التأھیل التربوي لمركز تطویر التدریس والتدریب الجامعي في جامعة  -۷

 القادسیة
المشاركة في المؤتمرات 

 المؤتمرات الدولیة
مؤتمر جامعة الدول العربیة للثقافة القانونیة (حضور)  -۱
 المؤتمر الدولي للتنمیة المستدامة في العراق(حضور) -۲

المؤتمرات القانونیة الوطنیة  
-مؤتمرات كلیة القانون جامعة القادسیة وعددھا خمسة (باحثة) 1
- مؤتمرین لكلیة القانون جامعة كربالء(باحثة) 2
- مؤتمر لكلیة الحقوق جامعة النھرین (باحثة) 3



- مؤتمر وزارة البیئة لمحافظات الفرات االوسط (باحثة) 4
 الندوات

العدید من الندوات والحلقات النقاشیة التي تكون بمعدل ندوة او ندوتین خالل كل 
عام دراسي منذ تاریخ التعیین  

الشھادات التقدیریة والتشكرات 
اكثر من خمسة عشر شھادة تقدیریة واكثر من عشرین كتاب شكر وتقدیر من 

جھات مختلفة 
اللجان  

اكثر من عشرین لجنة داخل الجامعة في مواضیع مختلفة 
المھام االداریة 

 الى نھایة 2007رئیسة قسم القانون العام في كلیة القانون منذ عام  -۱
  2011العام الدراسي 

 عضوة ھیئة تحریر مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة -۲
  23/10/2012مسؤولة شعبة التسجیل في كلیة القانون منذ  -۳

 



السیرة الذاتیة 
 

 : عبد المھدي كاظم ناصر حسین الجبوري السما
 1974 : بابل / مكان وتاریخ الوالدة

 : متزوج الحالة الزوجیة
 3 : عدد األطفال

 : بابل / القاسم العنوان
 07801266552ل : الموباي

 abdalmhdi@yahoo.com : البرید االلكتروني
 : ماجستیر في القانون  التحصیل الدراسي
 : القانون الخاص االختصاص العام

 : القانون المدني االختصاص الدقیق
 : أستاذ مساعد  اللقب العلمي

 
البحوث املنشورة 

ابعاد االجانب في القانون العراقي ، منشور في مجلة جامعة كربالء  -۱
 االعفاءات االتفاقیة لمسؤولیة الناقل البحري ، منشور في مجلة جامعة كربالء -۲
 اثار عقد النشر ، منشور في مجلة جامعة بابل -۳
دور االم الوطنیة المتزوجة من اجنبي في نقل جنسیتھا االصلیة الى اوالدھا على  -٤

 اساس حق الدم ، منشور في مجلة القانون المقارن
 ، منشور في مجلة القانون 2006 لسنة 26قراءة في قانون الجنسیة العراقیة رقم  -٥

 المقارن
عقد ضمان االستثمار ، منشور في وقائع المؤتمر العلمي االول لكلیة القانون /  -٦

 جامعة القادسیة
االساس القانون للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن النقل المصلحي ، منشور في وقائع  -۷

 المؤتمر العلمي االول لكلیة القانون / جامعة القادسیة
 المعرفة الفنیة واثرھا في عقد الفرانشیز ، منشور في مجلة جامعة بابل -۸
 حق التتبع للمصنفات الفنیة ، منشور في مجلة رسالة الحقوق -۹

الحمایة القانونیة لالصناف النباتیة الجدیدة في القانون العراقي ، منشور في مجلة  -۱۰
 القانون المقارن

المسؤولیة المدنیة لوسطاء االنترنت ، منشور في مجلة جامعة القادسیة للقانون  -۱۱
 والعلوم السیاسیة

 المسؤولیة المدنیة لوسیط الشبكة ، بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة أھل البیت. -۱۲
 

املؤمترات والندوات التي شاركت فيها 
المؤتمر العلمي السادس لالختصاصات االنسانیة في جامعة القادسیة .  -۱



 المؤتمر العلمي االول لكلیة القانون / جامعة القادسیة -۲
 المؤتمر العلمي الثاني لكلیة القانون/ جامعة القادسیة -۳
المؤتمر العلمي االول لكلیات القانون في العراق المنعقد في كلیة القانون / جامعة  -٤

 القادسیة
المؤتمر العلمي العراقي االول لمكافحة المخدرات ،المنعقد في كلیة االداب / جامعة  -٥

 القادسیة
 المؤتمر العلمي السابع لكلیة القانون / جامعة كربالء -٦
 المؤتمر العلمي الثامن لكلیة القانون / جامعة كربالء -۷
 المؤتمر العلمي الثامن لكلیة القانون / جامعة اھل البیت -۸
 الندوة العلمیة الخاصة باالستثمار في كلیة القانون / جامعة القادسیة -۹

 - الندوة العلمیة الخاصة بحمایة المستھلك في كلیة القانون / جامعة القادسیة. 10
 - المؤتمر العلمي السادس لكلیة القانون / جامعة القادسیة.11

 
املواد التي قمت بتدريسها 

 
القانون التجاري والشركات التجاریة  -۱
 القانون الدولي الخاص -۲
 المدخل لدراسة القانون -۳
 الوصایا والمواریث -٤
 الحقوق العینیة -٥
 أصول البحث القانوني -٦
 اللغة االنكلیزیة -۷
 االلتزامات -۸
 أصول الفقھ اإلسالمي -۹

 
 
 
 

                                                                        األستاذ المساعد 
                                                                         عبد المھدي كاظم ناصر  
                                                                   كلیة القانون / جامعة القادسیة

 
 
 
 
 
 



C.V 
 

Name: Abdul-Mahdi Kazim Nasser Hussain al-Jubouri 
Date and place of birth: Babylon / 1974 
Marital Status: Married 
Number of children: 3 
Address: Babylon / denominator 
Mobile: 07801266552 
E-mail: abdalmhdi@yahoo.com 
Academic achievement: Master of Laws 
General jurisdiction: private law 
Specialization: Civil Law 
 Scientific Title: Assistant Professor 

 
Research published 

  - Dimensions of foreigners in the Iraqi law, published in the Journal of the 
University of Karbala 

  - Exemptions Convention, the responsibility of the shipping carrier, 
published in the Journal of the University of Karbala 

  - Points of publishing contract, published in the Journal of the University of 
Babylon 

  - The role of the mother married to a foreign national in the original transfer 
their nationality to their children on the basis of the right of blood, published in 
the Journal of Comparative Law 

  - Reading in the Iraqi Nationality Law No. 26 of 2006, published in the 
Journal of Comparative Law 

  - The Multilateral Investment Guarantee, published in the Proceedings of the 
first scientific conference of the Faculty of Law / University of Qadisiyah 

  -  benefit basically the law of civil liability arising from the transport ،
published in the Proceedings of the first scientific conference of the Faculty of 
Law / University of Qadisiyah 

  - technical knowledge and its impact in held alfranshez ،published in the 
Journal of the University of Babylon 

  - The right trace of artistic works, published in the Journal of rights message 
   - Legal protection for new plant varieties in Iraqi law, published in the Journal 

of Comparative Law 
   - Civil liability for Internet intermediaries, published in the Journal of 

Qadisiyah University of Law and Political Science 
   - Civil Liability broker network, research accepted for publication in the 

Journal of Ahl al-Bayt University. 
 
Conferences and seminars involving 



  - Sixth Scientific Conference of the terms of reference of humanity at the 
University of Qadisiyah. 

  - the first scientific conference of the Faculty of Law / University of Qadisiyah 
  - Second Scientific Conference of the Faculty of Law / University of 

Qadisiyah 
  - the first scientific conference of the faculties of law in Iraq, held at the 

Faculty of Law / University of Qadisiyah 
  - First Iraqi Scientific Conference for Drug Control, held in the Faculty of Arts 

/ University of Qadisiyah 
  - Seventh Scientific Conference of the Faculty of Law / University of Karbala 
  - Eighth Scientific Conference of the Faculty of Law / University of Karbala 
  - Eighth Scientific Conference of the Faculty of Law / University of Ahl al-

Bayt 
  - Scientific Symposium of investing in the Faculty of Law / University of 

Qadisiyah 
  - Scientific Symposium consumer protection at the Faculty of Law / 

University of Qadisiyah. 
  - Sixth Scientific Conference of the Faculty of Law / University of Qadisiyah. 

 
Courses Taught 

  - commercial law and commercial companies 
  - Private International Law 
  - the entrance to the study of law 
  - Wills and Inheritance 
  - Rights-kind 
  - Fundamentals of Legal Research 
  - English 
  - Commitments 
  - Islamic jurisprudence 

 
Assistant Professor                   

Abdul-Mahdi Kazim Nasser          
Faculty of Law / University of Qadisiyah 

 



 
Curriculum Vitae 

C.V 
 

Full name : Mohammad Jabbar Talib                                               
Place of birth : Muthana / Samawa                                                
Date of birth : 1981 
Nationality : Iraqi  
Marital status : Iraqi  
Qualification : Bachelor degree in law / Al-Nahrain University / College of Law 2002 
                        Master Degree in Law/ Al-Nahrain University / College of Law 2005 
Current job : teaching profession in Al-Qadisiyah University / College of Law  
              Scientific title : Teacher place of previous work : Ministry of Human Rights / 
             Legal  affairs /legal consultation section / compensation and claims section  
General specialization :General  Law 
Strict field : constitutional law  

 Training courses outside  Iraq : the course held by Judiciary Institute coordinated by 
UN around Freedom of Speech in Jordan-Amman 2005 

 Training inside of Iraq : Judiciary Institute regarding to criminal investigation 2005 
 Festivals : festival held by Ministry  Human Rights in Sulaimania  fro ten days 2004 

Lectures addressed :  
-Teaching in college of law /Al-Qadisiyah University for general funds 2005 to present  
-  Teaching in college of law /Al-Qadisiyah University for administrational law 2009 
- Teaching in college of law /Al-Qadisiyah University for constitutional law since 2010 
-lecture at college of education – History Dpt./ Al-Qadisiyah University 2005-2007 
-lecture in college of administration and economics / Business management department / Al-
Qadisiyah University 2005 -2008 
Scientific  achievements : first : Researches :- 

1- The federal constitutional reality in Iraq  
2- Right to get information  
3- Parliament  system and power balance in Iraqi constitution 2005 
4- Right of child in education and pedagogy       

Second : published articles on Internet :-  
1- The reasons of creation  the federal system in Iraq 
2- Right to get information between the reality and ambition . 
3- The suitable process for parliament system in Iraq . 
4- Texts never create the independent judiciary but created by strong judiciary authorities 
5- Right of child in education and pedagogy       

For correspondence : Republic of Iraq/ Al-Qadisiyah Governoarte / College of Law   
    malmosawy2005@yahoo.co.nz E – mail : 

mailto:malmosawy2005@yahoo.co.nz
mailto:malmosawy2005@yahoo.co.nz


السیرة الذاتیــــــــــــة                

                                                                
C.V 

 محمد جبار طالب  *االسم الثالثي :
 المثنى / السماوة .  * مكان التولد :
 .  1981 * سنة الوالدة :

 عراقي .  * الجنسیة :
 متزوج .  * الحالة االجتماعیة :

 .  2002 بكالوریوس قانون / جامعة النھرین / كلیة الحقوق  * الشھادة :
 .  2005               ماجستیر قانون / جامعة النھرین /    كلیة الحقوق      

: تدریسي في جامعة القادسیة / كلیة القانون . * المھنة الحالیة 
اللقب العلمي :- مدرس  •

 وزارة حقوق االنسان / الدائرة القانونیة / قسم االستشارات القانونیة / قسم * مكان العمل السابق :
الشكاوى والتعویضات .  

 القانون العام  * االختصاص العام :
 القانون الدستوري .  * االختصاص الدقیق :

 الدورة التي اقامھا معھد العدالة بالتنسیق مع االمم * الدورات التي شاركت فیھا خارج القطر :
   .  2005المتحدة حول حریة التعبیر عن الرأي في االردن   – عمان سنة    

* المحاضرات التي یلقیھا :  

 .2012  -2005 - تدریسي في كلیة القانون / جامعة القادسیة لمادة المالیة العامة من سنة

   . 2009 سنة  ذ- تدریسي في كلیة القانون / جامعة القادسیة لمادة القانون اإلداري من

. 2011-  2010عام ل- تدریسي في كلیة القانون / جامعة القادسیة لمادة القانون الدستوري 

  .2007 - 2005- محاضر في كلیة التربیة - قسم التاریخ / جامعة القادسیة من سنة  

 - 2005- محاضر في كلیة االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال /جامعة القادسیة من سنة   

2008.  

* النتاج العلمي / اوالً : البحوث :- 

-  الواقع الدستوري للفیدرالیة في العراق.  1

 -  الحق في الحصول على المعلومات.2

  .2005-  النظام البرلماني وتوازن السلطة في دستور العراق لعام   3



 -  حق الطفل في التربیة والتعلیم .4

 - دور القضاء في الرقابة على دستوریة القوانین .5

ثانیا : المقاالت المنشورة على االنترنت :- 

-   أسباب نشوء النظام الفیدرالي العراقي . 1

 -   حق الحصول على المعلومات بین الواقع والطموح .2

 -   مدى مالئمة النظام البرلماني للعراق .3

 -   النصوص ال تصنع القضاء المستقل بل یصنعھ القضاة األقویاء.4

 -  حق الطفل في التربیة والتعلیم .5

جمھوریة العراق / محافظة القادسیة / كلیة القانون /                  لمراسلة : ا*

malmosawy2005@yahoo.co.nz E – mail :  . 

mailto:malmosawy2005@yahoo.co.nz


 ]cvالسرية الذاتية  [

ـــ االسم الثالثي واللقب : عقيل سرحان محمد الفرحاني 

 1980ـــ محل وتاريخ الوالدة : القادسية ــ البدير ــ 

 ـــ الحالة الزوجية : متزوج واب لخمسة اوالد
   الجامعة المانحة / جامعة النھرين ــ 2004ـــ الشھادة  : الماجستير   تاريخ الحصول عليھا  

  .كلية الحقوق

 .2005ـــ تاريخ التعيين : 

 وتم ترويج معاملة الترقية لالستاذ 2008ـــ اللقب العلمي : مدرس   تاريخ الحصول عليه  
.  مساعد

االختصاص العام / القانون الخاص ـــ 

 اإلثباتـــ االختصاص الدقيق/ القانون المدني /قانون 

 وھي :ـــ توليت التدريس لستة مواد علمية منذ تعيني ولحد االن 

 تاريخ القانون. -
 المدخل لدراسة القانون. -
 اصول الفقه االسالمي . -
 قانون العمل . -
 القانون التجاري.  -
 قانون التنفيذ . -

ـــ البحوث العلمية ومكان نشرها تتضمن االتي : 

قاعدة تجزئة االقرار بين الشريعة والقانون منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم  .١
 . السياسية

 البريد االلكتروني ـ دراسة قانونية ـ منشور في مجلة القانون المقارن . .٢
 

التكييف القانوني للنقود االلكترونية منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم  .٣
 . السياسية

مدى مشروعية تقنيات العالج بالخاليا الجذعية منشور في مجلة القادسية للقانون  .٤
 . والعلوم السياسية

تنفيذ قرارات التحكيم في التشريع العراقي منشور في مجلة رسالة الحقوق ـ كلية  .٥
 القانون جامعة كربالء.



بول للنشر في مجلة القادسية للفانون والعلوم مقدراسة قانونية في حق المطل 
السياسية .ـــ تم تكليفي بعضوية ورئاسة الكثير من اللجان منذ تاسيس الكلية ولحد 

 ، وكذلك 2012 الى 2007االن واھمھا عضويتي في اللجنة االمتحانية منذ عام 
كلفت بعضوية بعض اللجان خارج الكلية . 

ـــ املهام االدارية التي توليتها  : 

 سم الخاص لفترة وجيزة .قمقرر لل •
 مسؤوال للوحدة القانونية في الكلية لقرابة اربعة اشھر. •

ـــ ومن المساھمات الخارجية اشتراكي في جميع الممارسات الديمفراطية التي  .٦
نظمتھا المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات حيث عملت منسقا لمركز انتخابي في 

  .ة التي اسكن فيھاقالمنط
 

املؤمترات والندوات التي شاركت فيها ـــ 

د عام المنعقالمؤتمر العلمي السادس لالختصاصات االنسانية في جامعة القادسية  -١
2008 .

 .2009المؤتمر العلمي االول لكلية القانون / جامعة القادسية المنعقد عام -٢
 .2010المؤتمر العلمي الثالث لكلية القانون/ جامعة القادسيةالمنعقد عام -٣
المؤتمر العلمي االول لكليات القانون في العراق المنعقد في كلية القانون / جامعة  -٤

 .2011القادسية 
المؤتمر التخصصي االول لحقوق االنسان كلية القانون / جامعة القادسية المنعقد  -٥

 .2012عام
 .2010الندوة العلمية الخاصة بحماية المستھلك في كلية القانون / جامعة القادسية  -٦

 
الدورات والربامج التدريبية : ـــ 
 

دورة التأھيل التربوي الخاص بأعضاء الھيئة التدريسية في جامعة القادسية للفترة من  -١
  .27/10/2004 ولغاية 11/1

دورة أساسيات الحاسوب المقامة في مركز الحاسبة وخدمات االنترنيت في جامعة  -٢
 . 2005القادسية عام 

دورة مبادئ االنترنيت والبريد االلكتروني المقامة في مركز الحاسبة وخدمات  -٣
  .2005االنترنيت في جامعة القادسية عام 

دورة تقنيات التعليم االلكتروني المقامة من قبل مركز االمتياز في وحدة الحاسبة  -٤
 االلكترونية.

دورة تدريس مادة حقوق اإلنسان بالجامعات العراقية المقامة من قبل المكتب الوطني  ـ 5
 .2009لحقوق اإلنسان المقامة في كلية القانون – جامعة القادسية 

 

 املدرس عقيل سرحان حممد



cv 
Full name and surname: Aqeel Sarhan Mohammad Alfarhana 

Place and date of birth: Qadisiyah Budair 1980  

Marital Status: Married with five children The  

Degree: Master Date acquired 2004 University of donor / Nahrain University School 
of Law. 

Date of Appointment: 2005. 

Scientific Title: history teacher for 2008 it was treated upgrade promotion to assistant  

professor. 

Jurisdiction public / private law 

Specialization / Civil Law / Law of Evidence 

I took up teaching for six scientific materials since the appointment of so far: 

 -History of Law .

 -The entrance to the study of law. 

 -The assets of Islamic jurisprudence. 

 -Labor law. 

 -Commercial Law. 

 -Implementation Act. 

Research and dissemination of scientific and place include the following: 

1. Base segmentation admit between the law and the law published in the Journal of 
Qadisiyah law and political science. 

2. Email a legal study published in the Journal of Comparative Law. 
 

3. Adaptations for legal electronic money published in the Journal of 
Qadisiyah of law and political science. 

 
4. The legality of stem cell therapy techniques published in the Journal of 
Qadisiyah to law and political science. 

 



5. Implementation of the decisions of arbitration in Iraqi legislation published 
in the Journal of Law Faculty of Law University of Karbala. 

 

 

6. Legal Study in the right overlooking accepted  for publication in the 
Journal of Qadisiyah to law and Political Science. 

I was assigned to the membership and the Presidency of many committees since the 
founding of the college and so far, the most important of my membership in the test 
scores since 2007 to 2012, as well as the cost of the membership of some committees 
outside the college. 

Administrative tasks that Tolatha: 

• Vsm Special section briefly. 
• responsible for the legal unit at the college for nearly four months. 

It is a socialist external contributions in all Aldemfratih practices organized by the 
Electoral Commission for elections, where she worked as coordinator of the polling 
station in place in which they live. 

Conferences and seminars involving 

1- Sixth Scientific Conference of the terms of reference of humanity in Qadisiyah 
Alnakd University in 2008. 

2- the first scientific conference of the Faculty of Law / University of Qadisiyah held 
in 2009. 

3- Third Scientific Conference of the Faculty of Law / University Kadsahalmnakd in 
2010. 

4- the first scientific conference of the faculties of law in Iraq, held at the Faculty of 
Law / University of Qadisiyah 2011. 

5- the first specialized conference for Human Rights, Faculty of Law / University of 
Qadisiyah held in 2012. 

6- scientific symposium on the protection of the consumer in the Faculty of Law  
University of Qadisiyah 2010. 

 

Courses and training programs :

 



1- your educational qualification cycle faculty members at the University of 
Qadisiyah for the period from 11/1 till 27/10/2004 .

2- Computer Basics course held in the computer center and Internet services in 
Qadisiyah University in 2005. 

3- Course Principles of the Internet and e-mail set up in the computer center and 
Internet services in Qadisiyah University in 2005. 

4- e-learning techniques course held by the Centre of Excellence in Electronic 
Calculator unit. 

5- cycle teaching of human rights in Iraqi universities established by the National 
Bureau of Human Rights held in the Faculty of Law - University of Qadisiyah 2009 

 

 

Aqeel Sarhan Mohammad 

 



                     الذاتية السيرة

 . الفریجي كزار لفتة سعدون ھدى : واللقب الرباعي االسم

 . الدیوانیة :الوالدة محل

 1984/12/23  : الوالدة تاریخ

 216 محلة / الثاني الحكیم حي الدیوانیة : السكن محل

 . موبایل  07803408734_ ارضي  631076:الھاتف رقم

 . االھلیة الجامعة االسالمیة الكلیة في تدریسیة: السابقة المھنة

 . القادسیة جامعة/ القانون كلیة في تدریسیھ  : الحالیة المھنة

 . التدريسية الخبرة

 -:القانون وكلیة االھلیة االسالمیة الجامعة في التالیة المواد بتدریس قمت

  الثانیة للمرحلة ( االلتزام , ومصادر احكام) المدني القانون/1

  .الثانیة للمرحلة الشخصیة االحول قانون /2

 . الثانیة للمرحلة االداري القانون /3

    . الثالثة للمرحلة التجاري القانون /4

 .الثالثة للمرحلة المدنیة العقود /5

 .الثالثة للمرحلة المواریث /6

 .االخرى الخبرات

 .قصیرة لفتره المحامات مھنة مارست /1

 .سنتین لمدة لالنتخابات المستقلة المفوضیة في لمركزفرعي كمدیرة عملت /2
 



 

C.V  

Full name and title: Huda Saadoun lafta al. Furaiji 

Place of birth: Diwaniya 

Date of birth: 12/23/1984 

Location: Diwaniya Al-Hakim II / locality 216 

Phone Number: 631,076 Ground _07803408734 Mobile 

Previous profession: teaching at the Islamic University College civil 

Current Occupation: Teaching at the College of Law / University of 
Qadisiyah 

Teaching experience. 

I taught the following articles in the civil and Islamic University Colle
ge of Law: - 

1 / civil law (the provisions of sources, commitment) for the second 
phase 

2 / personal Elahwal law for the second phase. 

3 / administrative law for the second phase. 

4 / commercial law for the third phase. 

5 / civil contract for the third phase. 

6 / inheritance of the third stage. 

Other experiences. 

1 / practiced profession Mahamat for a short period. 

2 / worked as director of a call center in the Independent Electoral 
Commission for a period of two years. 

 

 

 

 

 



استمارة معلومات 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

االسم الثالثي واللقب:  

( حسب مامكتوب باجلواز) 

Name & Surname:  

شذى مظفر حسني احلويزي  
Shatha Mudhafar Hussein Al – Hwayzee  

 

   Shatha_Hussein@yahoo.com                            الربيد االكرتوني

          

                                : 07801289366رقم املوبايل     

Mobile    

 Academic certificate الشهادات الدراسية /  

 

 

 

 University/ اجلامعة  
 

faculty/  
 الكلية

 

Deprtment / القسم  Graduation year/سنة التخرج  
 

  بكلوريوس   / 

 Bachelor  

املركز العاملي للدراسات االسالمية  
  the international center for 

Islamic studies      

القانون اخلاص  
Private law 

1997 

 ماجستري

   MAster   
  املركز العاملي للدراسات االسالمية  

the international center for Islamic 
studies      

القانون اخلاص   
Private law 

 2003 

     phd الدكتوراه/  

 Assislance teacher                                           مدرس مساعد / scientific titleاللقب العلمي/ 

  Specific  specializatio التخصص الدقيق      General specialization التخصص العام          

  Jurisprudence and principles جماالت التخصص املهتم هبا /    شريعة وقانون 

mailto:Shatha_Hussein@yahoo.com


املهام اإلداري 
Adminished paper 

ت 
No: 

املهمة 
  Actvity 

من تاريخ  
 Feom Date 

 

لغاية تاريخ  
To Date 

 

  .   

البحوث العلمية املنشورة  
Published paper 

ت 
No: 

العنوان  
Research title 

 اسم الة 
journal 

 الد
voiume 

 العدد
no 

 السنة
year 

 /  الصفحة
page 

 1- 

 
 

2- 
 

 

3- 

 

4- 

 

 

5 -

حق املؤلف يف الشريعة االسالمية والقانون  
the law of copy right law 

 

الرشوة جرمية يف الشريعة االسالمية والقانون  
Bribery crime Jurisprudence 

 

التعويض عن الطالق التعسفي يف الشريعة  والقانون 
compensation the arbitrary divorce 
Islamic sharia law 

حضانة االم يف القانون العراقي واملدني 

الفرنسي  
 custoday of the rnother in French civil 

Iraqi and law 
 

حقوق الطفل يف الشريعة االسالمية والقانون العراقي  
The Law of copy rights of the Child 

القادسية للقانون والعلوم السياسية 
Qadisiyah Journal of Law and 

Political 
 

القادسية للقانون والعلوم السياسية 
Qadisiyah Journal of Law and 

Political 
رسالة احلقوق / جامعة كربالء 

university of Karbla 
 

املؤمتر العلمي الثاني لكلية القانون 

 
the second conference of Journal 

 

 املؤمتر العلمي العراقي لكليات القانون

conference of Journal of right 

الد االول 
Farst 

 

 

 

 جملة رسالة احلقوق
VI 

 الثاني
Science - II  

 

اجلزء االول 

 

االول 

2008 

 
2008 

 
 

2009 

 
 
 

2010 

349 

 

166 

 ت/ Books الكتب العلمية املؤلف /

No: 
 Book titie العنوان/  

 

  year السنة / publisher دار نشر /

     

 البحوث امللقاة يف املؤمترات 

Participation in 
conferences 

ت 
No: 

عنوان البحث 
Paper title  

 عنوان املؤمتر 
Conference title 

 اجلهة املنظمة  للمؤمتر 
Qrganized By 

الس

نة  
             year 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

اجلوائز العلمية والشهادات  

 AWARDS  /التقديرية

ت 
No: 

اسم اجلائزة او الشهادة  
Award Title  

اجلهة املاحنة  
organizer 

السنة 
  year 

      

االشراف على الدراسات 

العليا 
Supervised  on 

postgraduate studies 

ت 
No: 

عنوان الرسالة او االطروحة  
Thesis title  

اسم الطالب  
Student name  

اجلامعة  
university 

السنة  
year 

 

       



استمارة معلومات 

 

 
 
 

 

 

االسم الثالثي واللقب:  

( حسب مامكتوب باجلواز) 

Name & Surname:  

صالح جواد كريم اخلفاجي  
Salah Kareem Jawad Al Kafagi  

 

      www.salahalkafagi@yahoo.com الربيد االكرتوني  

                      

 

  رقم املوبايل   :                                07801242347

Mobile    

 Academic certificate الشهادات الدراسية /  

 

 

 

 University/ اجلامعة   
faculty/  

 الكلية

 
Deprtment /  القسم 

Graduation year/ سنة 

 التخرج

 

  بكلوريوس   / 

 Bachelor  

                   Baghdad         بغداد              

      

 Law  1980القانون   / 

 ماجستري

   MAster   
  معهد البحوث والدراسات العربية

Institute of Arab Research and 
Studies 

قسم الدراسات 

القانونية      
Department 

of Legal 
Studies 

  1990 

 الفاتح phd الدكتوراه/  

  
                   

  Law private lawالقانون   / 

 teacher                                           مدرس / scientific titleاللقب العلمي/ 

 القانون املدني Specific  specializatio Civil law التخصص الدقيق   قانون خاص / General specialization   Private law التخصص العام          

                              Civil Liabilityجماالت التخصص املهتم هبا /     املسؤولية املدنية        

http://www.salahalkafagi@yahoo.com/


املهام اإلداري 
Adminished paper 

ت 
No: 

املهمة 
  Actvity 

من تاريخ  
 Feom Date 

 

لغاية تاريخ  
To Date 

 

 1 -

 

2  -

 

 جامعة الكوفة  – كلية القانون –رئيس قسم القانون اخلاص 
Head of Department of Private Law - 

Faculty of Law - University of Kufa 
 معاون عميد كلية القانون / جامعة الكوفة 

Associate Dean of the Faculty of Law / 
University of Kufa,. 

 

 

2004 

 

 

2006 

البحوث العلمية املنشورة  
Published paper 

ت 
No: 

العنوان  
Research title 

اسم الة  
journal 

الد 
voiume 

العدد 
no 

السنة 
year 

 page الصفحة/  

 1 -

 

2 -

 

 

3 -

 

4 -

 

 

االتفاقات املعدلة الحكام املسؤولية املدنية  
amended agreements with the 

provisions of civil liability 
 والية القضاء يف التشريع العراقي 

the mandate of the judiciary in Iraqi 
legislation 

 

 والية القضاء على االشخاص الطبيعية واملعنوية  
the mandate of the people on the 

Elimination of natural and moral 
 الطعن ملصلحة القانون 

appeal for the benefit of the law             
 

 جملة كلية الدراسات االسالمية / جامعة الكوفة

Journal of the Faculty of 
Islamic Studies / University of 

Kufa 
 جامعة – كلية االدارة واالقتصاد –جملة املغربي 

الكوفة 
Moroccan magazine - College 

of Management and 
Economics - University of Kufa 

 

القادسية للقانون والعلوم السياسية 
Qadisiyah Journal of Law and 

Political 
جملة جامعة بابل  

Journal of Babel 
 

 

 

 

 

 

االول 

 االول
first 
year 

 

 

 

 الثاني

 

خاص 

2005 
 

2007 

 
 

2008 

 
2008 

175-229 

 

 

30-87 

  السنة / publisher دار نشر / Book titie العنوان/   ت/ Books الكتب العلمية املؤلف /



No:  year 

     

 البحوث امللقاة يف املؤمترات 

Participation in 
conferences 

ت 
No: 

عنوان البحث 
Paper title  

عنوان املؤمتر  
Conference title 

 اجلهة املنظمة  للمؤمتر 
Qrganized By 

السنة  
             

year 

 1 -

 

 

2- 

 

3 -

 

4 -

والية القضاء على االشخاص الطبيعية واملعنوية 
the mandate of the people on the 

Elimination of natural and moral  
 

الطعن ملصلحة القانون  
appeal for the benefit of the law 

 2003 لسنة 17والية القضاء يف ظل االمر رقم 
the mandate of the judiciary in light of 

Order No. 17 of 2003 
  مشرتك –تفويض التوقيع 

delegation of signature - common  
 

املؤمتر العلمي السادس لالختصاصات االنسانية 
Sixth Scientific Conference of 

the terms of reference of 
Humanities 

املؤمتر العلمي السنوي العاشر 
the Tenth Annual Scientific 

Conference 
مؤمتر العلوم االنسانية 

the Conference of the Human 
Sciences 

املؤمتر العلمي لكيات القانون يف العراق 
scientific conference of the 

kyat of law in Iraq 

جامعة القادسية  
University of Qadisiyah 

 

جامعة بابل  
University of Babylon 

جامعة الكوفة  
University of Kufa 

الديوانية  
Diwaniya 

2007 

 

 

2008 

 

2008 

 

2011 

اجلوائز العلمية والشهادات  

 AWARDS التقديرية /

ت 
No: 

اسم اجلائزة او الشهادة  
Award Title  

اجلهة املاحنة  
organizer 

السنة 
  year 

 1  -

 

2 -

3 -

 

4 -

شهادة تقديرية  
 Certificate of Merit 

 شهادة تقديرية  
Certificate of Merit 

شهادة تقديرية  
Certificate of Merit 

شهادة تقديرية  
Certificate of Merit 

 ليبيا – جامعة ناصر –كلية القانون 
Faculty of Law - University of 

Nasser - Libya 
 ليبيا  –جامعة طرابلس 

 - University of Tripoli - Libya 
جامعة الكوفة  

 University of Kufa 
جامعة بابل   

1999 

 

2001 
 

2008 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 -

 

 شهادة تقديرية 
Certificate of Merit 

 

University of Babylon 
جامعة القادسية 

University of Qadisiyah 

2008 

 

2011 

االشراف على الدراسات 

العليا 
Supervised  on 

postgraduate studies 

ت 
No: 

عنوان الرسالة او االطروحة  
Thesis title  

اسم الطالب  
Student name  

اجلامعة  
universit

y 

السنة  
year 

 

       



 عبیر حمزة عبد االسم:

 13/4/1981  الدیوانیة - :محل وتاریخ الوالدة

  : الدیوانیة / حي الحكیم عنوان السكن

 : متزوجة  الحالة االجتماعیة

  : جامعة القادسیة / كلیة القانونمكان العمل

  : مدرس مساعداللقب العلمي

 abeer.hamza81@gmail.com : البرید االلكتروني

الشھادة : 

بكالوریوس نظم معلومات / كلیة الحاسوب / جامعة   
  .3 وتسلسل 76,345 بمعدل األنبار

ماجستیر تكنولوجیا المعلومات / جامعة اآلداب  
 ).89والعلوم والتكنولوجیا في لبنان  بمعدل 

  2/4/2006تاریخ التعیین : 

 الدورات المشتركة فیھا:

  من یونسكو القاھرة. ICDLدورة  -۱
 في مركز الحاسبة واالنترنت VISUAL BASICدورة  -۲

 في كلیة اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسیة.
دورة تقنیات التعلیم في مركز الحاسبة واالنترنت  -۳

 في رئاسة جامعة القادسیة .
 دورة التأھیل التربوي الثامنة والثالثون. -٤

 المواد التي درستھا

)/ المرحلة الثالثة قسم 2معماریة الحاسوب ( -۱
 علوم الحاسبات .

) / المرحلة الثانیة/ 1معماریة ولغة تجمیع ( -۲
 قسم علوم الحاسبات .

 الحاسوب / المرحلة االولى / كلیة القانون. -۳



 التشكرات:

 ).2شكر وتقدیر من السید رئیس الجامعة عدد ( -۱
شكر وتقدیر من السید عمید كلیة القانون عدد  -۲

)5.( 
 شھادة تقدیریة من عمادة كلیة القانون. -۳
درع المؤتمر العلمي السادس لكلیة القانون جامعة  -٤

 القادسیة.
 

 اللجان المشترك فیھا:

 عضو في لجنة الحاسبة واالنترنت في الكلیة . -۱
 رئیس لجنة الحاسبة واالنترنت في الكلیة  . -۲
عضو في لجنة تصمیم الموقع االلكتروني في الكلیة   -۳

. 
عضو في لجنة تقییم المواقع االلكترونیة في  -٤

 الجامعة .
رئیس لجنة فحص وتقییم كفاءة عمل الحاسبات في  -٥

 الكلیة .
 رئیس لجنة الفحص واالستالم في الكلیة . -٦
عضو لجنة اعتراضات القبول في الدراسة المسائیة  -۷

 في الكلیة .
 عضو في لجنة الصیانة في الكلیة . -۸
 عضو غي اللجنة االمتحانیة في الكلیة . -۹

 

 

 

 

 

 

 



Name: Abeer Hamza Abd 

Births: 13/4/1981 

Current Address: ALdiwaniya- ALhakeem  

Marital status: Married 

Date of Appointment:2/4/2006 

E-mail: abeer.hamza81@gmail.com 

Certificates developments: 

BSC: Information systems / Al-anbar university /Faculty of 
computer 

MSC: Information Technology/ Art, Science and Technologies 
in Lebanon . 

Scientific address : Assistant lecturer 

Courses studied by : 

Computer Architecture (2) : computer science department  

( Third Class).  

Architecture and Assembly Language program (1) : computer 
science department (2nd class). 

 Computer : Faculty  of Law (1st class). 

 

Training Courses : 

ICDL from UNISCO of Cairo. 
Visual Basic from computer and Internet center of 
Economic Faculty of AL- qadissiya university. 
Learning Techniques from Computer and Internet 
Center of AL- qadissiya university. 
Educational Preparing (NO. 38). 
  

 



 

Thanks: 

Thanks from Mr. President of AL-qadissya university 
(2) 
Thanks from the dean of Law faculty (5). 
Thanks certificate from Law Faculty. 

Participate in committees: 

Member of Computer and Internet Community. 

Chair of  Computer and Internet Community. 

Member of designing the Website of Law Faculty Community. 

Member of evaluating the Websites in University Community. 

Chair of Check and evaluate the Computer performance 
Community . 

Member of Objection of Evening Studying in Law Faculty 
Community. 

Chair of Check and Receiving in Law  Faculty Community. 

Member of Maintaining Community in Law Faculty.   

  

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 

Full Name: Ali Mohammed Hassan Al - Khafaji        

Date of Birth: 18 /8 /1984 .    

Gender:  Male . 
 

Academic Qualification: Master Degree in Political 
Sciences / political systems and public polices . 

 

Work Experience:  2009 – up to date  

- 2009  up to data university teacher in islamic university 
college / najaf proince in dept of law , political system 
materiad teacher . 

 

 

 

degree specialty university country date 

B.A  Political Sciences   
AL-Nahrain 
University 

 
Iraq 2006 

Master 
political systems 
and public 
polices 

AL-Nahrain 
University 

 
Iraq 2009 

     

1 
 



Activities of development and society service (lectures): 
Signed a temporary contract as a lecturer in Al Qadisiya 
university /college of  education /  college of  management and 
economics to deliver lectures in "democracy" and "Human 
Rights ''. 

 Computer skills:  Mskhaddm good program for Windows XP 
and Windows Vista and Microsoft Office Word . 

 

Languages: Awarded a certificate from british council in 
Lebanon .  

 

Training courses and certificates:  25 /7 / 2008 – 25/ 9/2008  

 Participated in training courses by strategic studies institute / 
Iraqi studies in Lebanon , awarded a certificate of appreciation .  

 

2 
 



C.V 
 

 علي محمد حسن علي الخفاجياالسم الرباعي واللقب / 
Ali Mohammed Hassan Ali Al Khafaji 

    1984 \ 8\18 :  الموالید
 / محافظة الدیوانیة / حي الوحدة الثانیة / قرب مدرسة الغصون عنوان السكن

للبنات. 
 

 / أعزب . الحالة االجتماعیة
 

 )  07809090224: (رقم الھاتف
 

البرید االلكتروني:  
khafajiali@yahoo.com 

 
التحصیل الدراسي /  

- 2005 في العلوم السیاسیة من جامعة النھرین لعام س بكالوریو -۱
2006 .

 ماجستیر في العلوم السیاسیة ، قسم النظم السیاسیة والسیاسات  -۲
 عن رسالة 2009العامة من جامعة النھرین في العام الدراسي 

الماجستیر الموسومة     ( مقومات البیئة والسیاسة العامة في دولة 
 اإلمارات العربیة المتحدة)  وبتقدیر جید جداً عالي .

 
نبذة مختصرة 
 تدریسي في كلیة القانون جامعة القادسیة بلقب مدرس مساعد منذ  -۱

  في وحدة بحوث ودراسات حقوق اإلنسان وتدریسي 2012/ 3/ 6
 لمادة حقوق اإلنسان لطلبة المرحلة األولى .

حاصل على كتاب " شكر وتقدیر" من السید رئیس جامعة القادسیة   -۲
عن جھودنا في انعقاد ودعوة المشاركین للمؤتمر التخصصي االول 

في العلوم السیاسیة الذي اقامتة كلیة القانون في العام الدراسي 
2011 – 2012.  

حاصل على كتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة القانون جامعة  -۳
 القادسیة المحترم .

حاصل على شھادة تقدیریة من السید عمید كلیة القانون جامعة  -٤
القادسیة عن جھودنا في انعقاد ودعوة المشاركین للمؤتمر 

التخصصي االول في العلوم السیاسیة الذي اقامتة كلیة القانون في 
  .2012 – 2011العام الدراسي 

mailto:khafajiali@yahoo.com


شاركت ببحث في المؤتمر التخصصي الثامن الذي أقامتھ كلیة  -٥
القانون بجامعة القادسیة عن التمثیل النسائي للمراة العربیة في 

 المجالس النیابیة 
محاضر خارجي في كلیة التربیة قسم علوم الحیاة في تدریس مادتي  -٦

 2010 - 2009حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في العام الدراسي 
محاضر خارجي في كلیة اإلدارة واالقتصاد ، قسم إدارة األعمال في  -۷

 2010تدریس مادتي حقوق اإلنسان والدیمقراطیة للعام الدراسي ( 
– 2011(  

محاضر خارجي في كلیة التربیة الریاضیة / فرع العلوم النظریة في  -۸
             2012 - 2011تدریس مادة حقوق اإلنسان للعام الدراسي  

 TOEFL ITPحاصل على شھادة دولیة في اختبار اللغة االنكلیزیة  -۹
 . 463بدرجة 

شاركت في الدورات التي یقدمھا (معھد الدراسات  -۱۰
اإلستراتیجیة  "دراسات عراقیة" ) في بیروت للباحثین الشباب، 

وحصلت على شھادة تقدیریة من المعھد في العلوم االجتماعیة في 
  . 2008العام 

حاصل على شھادة من المعھد البریطاني للغة االنكلیزیة في  -۱۱
  . 2008بیروت لعام 



Name and surname: Fadhil Jbayer Lafta AL-Bdyree  

Date of birth : 1/1/1971 

Address : Iraq/Diwaneya /Al-Zuhra quarter  .    

   Place of working : AL-Qadisiya University/Law College. 

 Scientific title : Asistant Prof. 

 Certificate :  Master degree in law. 

   Speciality strict : Administrative Law . 

   Administrative Task :  The manager of law affairs 
department in AL-Qadisia University .                                   
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                          



السیرة الذاتیة 
 

االسم الثالثي واللقب:- فاضل جبیر لفتة البدیري. 
 

  1/1/1971تاریخ التولد: 
 

العنوان/ الدیوانیة/ حي الزھراء 
 

مكان العمل:- كلیة القانون 
 

اللقب العلمي: استاذ مساعد 
 

الشھادة :- ماجستیر في القانون 
 

االختصاص الدقیق:- القانون االداري 
 

 المھمة االداریة: مدیر قسم الشؤون القانونیة في جامعة القادسیة



Biography 

Name: Mohammad Kazem Mohammed 

Births: 1978 

 

Current Address: Official / district of Imam Sadiq (AS( 

 

Marital Status: Married 

 

Date of Appointment: 2006 

 

Certificates developments: 

 

 -Bachelor of Law. 

 -Master of Civil Law - Faculty of Law - University of Mesopotamia thesis address [credit 
contract leasing real estate. 

 -PhD student - Year - College of Law - University of Karbala Thesis Title [legal regulation of 
the sale of the property on the map - a comparative study.[ 

 

Job title: assistant teacher. 

 

 

Materials studied by: 

 -Named contracts. 

 -The entrance to the study of Islamic law. 

 -Kind Rights. 

 -Human rights and democracy - a lecturer at the Faculty of Medicine / Faculty of 
Agriculture. 

 

 



Publications: 

 

 -Government investment in Iraq's membership conditions and the mechanism of forming - 
Search participant in the scientific symposium hosted by the College of Law - University of 
Qadisiyah under the title (the role of the federation in the activation of foreign investment in 

2008.( 

 -To disclose the financial investment cleanliness - Search participant in the Conference of 
the Faculty of Law - University of the household joint research. 

 -The actions of the bankrupt debtor, research published in the Journal of the Faculty of Law 
- University of Qadisiyah. 

 

        

Conferences and seminars involving: 

 

 -Participation in several business seminars and workshops hosted by the institutions of civil 
society in terms of building state institutions. 



 

سرية ذاتية  
 �bL� r�U� bL:    االسم

  1978 : املواليد
 

  (ع)حي اإلمام الصادق/ WO�«u�œ  :احلايل العنوان

 
 ��ÃËe : االجتماعية احلالة

 
  2006 : التعيني تاريخ

 

 :  عليها احلاصلة الشهادات
 

 ≠ Êu�U� ”u�—u�UJ� Æ  
 ≠ Êu�UI�« � ����U� w�b*«– ‚uI(« WOK� – ÊUL�zô« bI�€ ����U*« W�U�— Ê«uM� s�dNM�« WF�U� 

Æ › Í—UIF�« Í��Q��√ 
 Á«—u��œ V�U� ≠– lO�� w�u�UI�« rOEM��«€W�Ëd�ô« Ê«uM� ¡ö�d� WF�U� ≠Êu�UI�« WOK� ≠Y���« WM� 

Æ ›W�—UI� W�«—œ≠WD�d)« vK� —UIF�« 
 

  b�b�U�� Æ—” : العنوان الوظيفي

 
 

 : املواد التي درستها

- Æ …UL�*« œuIF�« 

- Æ WO�ö�ô« WF�dA�« W�«—b� q�b*« 

- Æ WOMOF�« ‚uI(« 

-  WO�«dI1b�«Ë ÊU��ô« ‚uI�–Æ W�«—e�« WOK�ØVD�« WOK� � d{U�  

 

  



 
البحوث املنشورة : 

 

-  qOJA��« WO�«Ë W�uCF�« ◊Ëd� ‚«dF�« � —UL���ô«  U�O�– ��« WOLKF�« …ËbM�« � „—UA� Y� 
 —UL���ô« qOFH� � w�«—bOH�« œU%ô« —Ëœ© Ê«uM� X% WO�œUI�« WF�U� ≠Êu�UI�« WOK� UN��U�«

 WM� �M�ô«ˇˇˇˇÆ® 

-  w�U*« —UL���ô« W�UE� � ÕUB�ô«– Y� XO��« q�√ WF�U� ≠Êu�UI�« WOK� d9R� � „—UA� Y� 
Æ „�A� 

- Æ WO�œUI�« WF�U� ≠Êu�UI�« WOK� WK� � —uAM� Y� ¨ fKH*« s�b*«  U�dB� 

 
        

ملؤمترات والندوات التي شاركت فيها : ا

 
-  ¡UM�� oKF�� ULO� w�b*« lL�:«  U��R� UN��U�« ��« ‰UL�ô« ‘—ËË  «ËbM�« s� b�bF�« � W�—UA*«

Æ W�Ëb�«  U��R� 

 

 . 
 

  



]CV [
 

Name: Baidaa Ali Crown Ali Mohammed 
Births: 1973 / Baghdad 
Current Address: Official / Algiers neighborhood 
Marital status: Married 
Date of Appointment: 30/03/2006 
Certificates developments: 

 *Bachelor Act 1995 Baghdad University, magna cum laude. 
 *Master of International Law 2001 magna cum laude from the University of 

Baghdad. 
Job title: teacher. 
Materials studied by: 

 * International organizations for the fourth stage of 2006/2007. 
 * English for the first phase 2007/2008 _2008/2009. 
 *English for the second and third phase 2009-2010. 

English for the third phase 2010 -2011-2012-2013 
Publications: 

 *International judicial ruling / Journal of the Faculty of Law No. II. 
 *The distinction between international humanitarian law and human rights law. 

Research lying in the first Scientific Conference of the Faculty of Law / University of 
Qadisiyah 

 *The principle of discrimination in Islamic law and international humanitarian law - 
Search lying in the second scientific conference - Faculty of Law. 

 -International protection for detainees with a case study of Iraq. Published in the 
Journal of the Anbar University of Political Science and Legal 

 International protection of women from trafficking published in the Journal of the 
Faculty of Law / University of Qadisiyah 

 _Human rights and humanitarian intervention 
Judicial immunity of the diplomatic envoy lying in the Scientific Conference of the 
Faculty of Law / University of Qadisiyah 2013 

  
   

Conferences and seminars involving: 
 

 * Seminar at the Faculty of Law / University of Qadisiyah for Zahra jurisprudence. 
 * First Scientific Conference of the Faculty of Law. 

 *Second Scientific Conference of the Faculty of Law. 
 *Scientific symposium at the Faculty of Law of the University of Qadisiyah human 

rights culture and behavior. 
 *First Scientific Conference of the faculties of law in Iraq, primarily in the Faculty of 

Law / University of Qadisiyah 
 *Scientific symposium entitled (acquired rights to Iraq in the waters of the Tigris and 

Euphrates.( 
Participate in committees: 

  



 
 *Audit Committee grades / 2007. 

 *Commission on completion of grading cards for students in 2007/2008. 
 *Student Disciplinary Committee 2008/2009. 

 *Audit Committee grades 2007/2008. 
 *Commission on completion of grading cards for students in 2008/2009. 

 *Commission matching prices in 2009. 
 *Committee to discuss student research 2009-2010. 2010-2011 

 
 

 *A member of the test scores for the year 2010 -2011 
 *Member of the Disciplinary Committee students 2010 -2011-2011-2012 the 

 *Chairman of the Committee on Educational Guidance 2010-2011. 
 *Member of the Committee on Educational Guidance 2012-2013 

Representative for 2011-2012 Tdrassen / 2012-2013 
Member Research Committee 2011-2012/2012-2013 

 
 
Sessions involving 

 *A course in computer / 1999 University of Baghdad. 
 *Computer course in 2002, Baghdad University. 

 *Cycle teaching methods 2007 University of Qadisiyah. 
 *Cycle in a computer and the Internet 2008 University of Qadisiyah. 

 *Cycle educational techniques 2009 University of Qadisiyah\ . 
 *Course in Human Rights from the National Institute of the Ministry of Human 

Rights. 
 
 
Seminars 

 •International protection of detainees 2010. 
 •basic that control to go to war in international humanitarian law, 2011 .

 •The role of civil society organizations in the democratic transformation 2012 
 •Following the withdrawal of reservations about CEDAW Convention on the laws of 

Arab countries 2013 

  



 

سرية ذاتية  
 محمد  :   بیداء علي ولي علي االسم

 / بغداد 1973 : الموالید
 

 :دیوانیة /حي الجزائر العنوان الحالي
 

  : متزوجةالحالة االجتماعیة
 

  30/3/2006 : تاریخ التعیین
 :  الشهادات الحاصلة علیها

جامعة بغداد بتقدیر جید . 1995* بكالوریوس قانون  
 بتقدیر جید من جامعة بغداد. 2001*ماجستیر في القانون الدولي

 
 : مدرس.  العنوان الوظیفي

 
 : المواد التي درستها

 .  2006/2007 * منظمات الدولیة للمرحلة الرابعة 
  .2008/2009 _2007/2008 *  اللغة االنكلیزیة للمرحلة األولى

.  2010-2009* اللغة االنكلیزیة للمرحلة الثانیة والثالثة 
 2013-2012-2011 -2010اللغة االنكلیزیة للمرحلة الثالثة 

 البحوث المنشورة :
 

* الحكم القضائي الدولي / مجلة كلیة القانون العدد الثاني . 
بحث ملقى في المؤتمر * التمییز بین القانون الدولي اإلنساني و قانون حقوق اإلنسان.

العلمي االول لكلیة القانون /جامعة القادسیة 
بحث ملقى في المؤتمر -* مبدأ التمییز في الشریعة االسالمیة والقانون الدولي االنساني 

 كلیة القانون.-العلمي الثاني 

  



 
 
 

- الحمایة الدولیة للمعتقلین مع دراسة حالة العراق . منشور في مجلة جامعة االنبار للعلوم 
السیاسیة والقانونیة 

 الحمایة الدولیة للمراة من االتجار بها منشور في مجلة كلیة القانون /جامعة القادسیة 
_حقوق االنسان والتدخل االنساني 

 لكلیة القانون /جامعة يالحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي ملقى في  المؤتمر العلم
 2013القادسیة 

 
     

 
    

لمؤتمرات والندوات التي شاركت فیها : ا
 

 * ندوة في كلیة القانون /جامعة القادسیة عن فقه الزهراء . 
  * المؤتمر العلمي األول لكلیة القانون . 
* المؤتمر العلمي الثاني لكلیة القانون . 

* ندوة علمیة في كلیة القانون جامعة القادسیة عن حقوق االنسان ثقافة وسلوك.  
* المؤتمر العلمي االول لكلیات القانون في العراق المقام في كلیة القانون / جامعة القادسیة  

* ندوة علمیة بعنوان ( الحقوق المكتسبة للعراق في میاة دجلة والفرات ). 

: اللجان المشاركة فیها 

 
. 2007* لجنة تدقیق الدرجات / 

 .  2007/2008 * لجنة انجاز بطاقات الدرجات  للطلبة
 . 2008/2009 * لجنة انضباط  الطلبة
 . 2007/2008 * لجنة تدقیق الدرجات

 . 2008/2009* لجنة انجاز بطاقات الدرجات للطلبة
  .2009* لجنة مطابقة األسعار

  



 2011-2010. 2010-2009* لجنة مناقشة بحوث الطلبة 
 
 

  2011 -2010* عضو في اللجنة االمتحانیة للعام 
 2012-2011-2011 -2010* عضو لجنة انضباط الطلبة 
 . 2011-2010* رئیس لجنة االرشاد التربوي 
 2013-2012* عضو لجنة االرشاد التربوي

 2013-2012 /2012-2011ممثل للتدریسسین 
 2013-2012/2012-2011عضو لجنة استالل البحوث 

 
 

 الدورات التي شاركت فیها
جامعة بغداد .  1999* دورة في الحاسوب/
جامعة بغداد .  2002* دورة في الحاسوب 

 جامعة القادسیة .  2007* دورة طرائق التدریس 
 جامعة القادسیة . 2008* دورة في الحاسوب واالنترنیت 

\  جامعة القادسیة . 2009* دورة تقنیات تربویة 
* دورة في حقوق االنسان من المعهد الوطني في وزارة حقوق االنسان .  

 
 

 الحلقات النقاشیة 
. 2010الحمایة الدولیة للمعتقلین  •
  .2011المبادي االساسیة التي تحكم خوض الحرب في القانون الدولي االنساني  •

 2012دور منظمات المجتمع المدني في التحول الدیمقراطي  •

 2013سیداو على قوانین الدول العربیةاثر سحب التحفظات عن اتفاقیة  •

  



االسم الثالثي واللقب : حسین نعمه نغیمش الزیادي 
  1969 / 1/7محل وتاریخ الوالدة : الدیوانیة 

الحالة الزوجیة : متزوج 
الشهادة : ماجستیر قانون 

 12/2006/ 20تاریخ التعیین : 
اللقب العلمي : مدرس مساعد 
  2013/ 23/5تاریخ الحصول على اللقب : 

االختصاص العام : قانون خاص 
االختصاص الدقیق : قانون دولي خاص 

 (تنازع القوانین في الحضانة + القانون الواجب التطبیق على الوالیة) 2البحوث العلمیة : 
 1التشكرات من رئیس الجامعة : 

 4التشكرات من العمداء : 
عدد المؤتمرات : جمیع المؤتمرات المقامة من قبل كلیة القانون في جامعة القادسیة 

 8عدد الدورات التدریبیة : 
 12عدد اللجان األخرى : أكثر من 

  2008أخرى : الموظف المثالي في كلیة القانون لعام 



 

 

 

 

 

 

Full name and surname: Hussein Neamah Nghaimesh Al-Ziadi 

Marital Status: Married 

Degree: Master of Law 

Date of Appointment: 20/12/2006 

Scientific Title: Assistant Lecturer 

General jurisdiction: a special law 

Specialization: special international law 

Scientific Research: 2 (conflict of laws in the nursery + law applicable to 

the State) 

Alckrat Rector: 1 

Alckrat Deans: 4 

Conferences: All conferences held by the Faculty of Law at the University 

of Qadisiyah 

Number of training courses: 8 

A number of other committees: more than 12 

Other: the ideal employee in the Faculty of Law in 2008 



    �سمه تعاىل     

السرية ا�اتیة 

 

 االسم الرباعي واللقب :رائد عباس فاضل الحویسة الشمري .

  . 1975الموالید :

 الحالة االجتماعیة  : متزوج .

 عنوان السكن :الدیوانیة \ حي العروبة االولى .

 07810112775رقم الھاتـــــــــف :

 reead2008@yahoo.comالبرید االلكتروني :

 موقع العمل الحالي :أستاذ في كلیة القانون \جامعة القادسیة .

 

 المناصب التي تقلدھا :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -أمین مجلس كلیة القانون1

 - مدیر تسجیل كلیة القانون  2

 -مدیر أقسام داخلیة لكلیة القانون3

 - مدیر مكتبة كلیة القانون4



 

 الشھادات الحاصل علیھا :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -بكلوریوس تاریخ 1

 -ماجستیر علوم سیاسیة (تاریخ سیاسي )2

 - طالب دكتوراه حالیا.3

 

 كتب الشكر والتقدیر :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2-شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة القادسیة عدد (1

 )20-شكر وتقدیر من السید العمید عدد (2

 )2- شكر وتقدیر من السید رئیس القسم عدد (3

 

 الجمعیات والھیئات :

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو نقابة المعلمین . -۱
 عضو نقابة المؤرخین .  -۲
 عضو ھیئة اداریة لمركز بغداد لحقوق االنسان . -۳
 عضو ھیئة اداریة في المركز الوطني العراقي لدراسات حقوق االنسان. -٤
 عضو الرابطة العراقیة لحقوق االنسان  -٥



 الدورات والنشاطات :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دورة في مجال حقوق االنسان (اقیمت في المملكة االردنیة الھاشمیة  -۱
 \عمان) .

دورة في مجال حقوق االنسان (اقیمت في المركز الوطني لحقوق  -۲
 االنسان في بغداد ). 

 دورة التعلیم التقني في جامعة القادسیة . -۳
 

 البحوث المنشورة والغیر منشورة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1979- 1967-العالقات البریطانیة االردنیة 1

  -السیاسة الفرنسیة اتجاه فلسطین في عھد بومبیدو.2

  ومؤتمر فینا.1878 -1876 -الحرب العثمانیة الروسیة 3

  .1955 -1952 -الصراع السعودي العماني على واحة البیرني 4

  الواقع والمستقبل .2003-العالقات السوریة العراقیة بعد 5

  -دور البرلمان في حمایة حقوق االنسان .6

 .1946 -1920-السیاسة الفرنسیة اتجاه سوریا ولبنان من عام 7

 -حقوق األطفال وفق المواثیق الدولیة .8

  - حقوق السجناء وفق المواثیق الدولیة .9 

 -الحمایة الجنائیة للطفل اثناء النزاعات المسلحة ..10



 الحلقات النقاشیة:

 -االستعمار اسالیبة واشكالة 1

 -أسباب التصحر في العراق 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             ــــــــــــــــــــــــــ
 



Biography 

 

Full Name and surname: Raed Abbas Fadel Ahoish of the Shammari. 

Births: 1975. 

Marital status: Married. 

Residential address: Diwaniyah \ district Arabism first. 

Phone Number: 07810112775 

E-mail: reead2008@yahoo.com 

The current work site: Professor in the Faculty of Law \ Qadisiyah University. 

 

Positions Held 
 

Secretary of the Board of the Faculty of Law 

Director of Registration Law School 

Director of internal departments of the Faculty of Law 

Director of the Library of the Faculty of Law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degrees 



 

Bachelor 

Master of Political Science (political history) 

currently a PhD student. 

 

Thanks and appreciation wrote 

 

Acknowledgement of Mr. Prime University of Qadisiyah number (2) 

Acknowledgement of the Mr. Brigadier number (20) 

Acknowledgement of Mr. Head of Section (2) 

 

Associations and organizations 

 

Member of the teachers' union. 

Member of the Association of Historians. 

Member of an administrative body of the Baghdad Center for Human Rights. 

Member of the administrative body of the Iraqi National Centre for Human Rights Studies. 

a member of the Iraqi Association for Human Rights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Courses and activities 

 

A training course in the field of human rights (erected in the Hashemite Kingdom of Jordan \ Oman 

course in the field of human rights (held at the National Centre for Human Rights in Baghdad 

technical education course at the University of Qadisiyah 

 

Research published and unpublished 

 

British Jordanian relations 1967-1979 

French policy towards Palestine in the era of the Pompidou 

Russo-Ottoman War 1876-1878 and the Vienna Conference 

Saudi conflict Omani oasis Alberni 1952 -1955 

Syrian-Iraqi relations after 2003, reality and future 

Parliament's role in protecting human rights 

French policy toward Syria and Lebanon from 1920 to 1946 

children's rights in accordance with international conventions 

the rights of prisoners according to international conventions 

Criminal protection of children during armed conflicts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminars 

methods and forms of colonialism 

causes of desertification in Iraq 

 

 

 

 

 

 

 



  )(سرية ذاتية 
 نبراس ظاهر جبر. :ئإلزل 

لى ا ئكعك  مدرس مساعد. :ئككق
 6/7/1983 محافظة القادسیة ـ ناحیة سومر :لحك هةئذيح ئكهإلخب

م م ئكزق  دیوانیة ـ ناحیة سومر. :عمهئ
 جامعة القادسیة / كلیة القانون. مكان العمل الدائم:

 : الشهادة الحاصل علیها
). 2005- 2004بكالوریوس قانون (جامعة القادسیة ـ كلیة القانون للعام الدراسي  -١
 ).2011- 2010ماجستیر قانون (جامعة بابل ـ كلیة القانون للعام الدراسي  -٢

. 13/4/2006: تاریخ أول تعیین
الوظائف التي شغلتها داخل الكلیة:  

 الصادر بتاریخ 847مسؤول الوحدة اإلداریة بموجب األمر اإلداري رقم  -١
17/10/2006. 

 الصادر بتاریخ 1167مسؤول الشؤون القانونیة بموجب األمر اإلداري رقم  -٢
10/10/2007. 

الممثل القانوني لكلیة القانون / جامعة القادسیة بمقتضى الوكالة العامة الصادرة عن  -٣
 .4/9/2009 بتاریخ 707جامعة القادسیة رقم 

 الصادر 3933مقرر وحدة بحوث ودراسات حقوق اإلنسان بموجب األمر اإلداري رقم  -٤
 .30/10/2011بتاریخ 

  للعام الدراسي الحالي.2012-2011عضو اللجنة االمتحانیة للعام الدراسي  -٥

ة آخذو:  لئ لعكه
شاركت بمجموعة من الندوات والمؤتمرات العلمیة التي منها: 

المؤتمر التخصصي األول لحقوق المرأة والطفل الذي عقد في رحاب كلیة القانون /  -١
. 2011/كانون االول/14-13جامعة القادسیة للفترة من 

المؤتمر التخصصي األول في العلوم السیاسیة الذي عقد في رحاب كلیة القانون /  -٢
. 2012/ نیسان/ 19 ـ 18جامعة القادسیة للفترة من 

المؤتمر القانوني الوطني األول الذي عقد في رحاب كلیة القانون / جامعة كربالء في  -٣
 .2012/ نیسان/ 29

 



 
 

Cv (   
Name: Nebras apparent Jaber Younes Ziadi .
Scientific Title: Assistant Lecturer .
Place and date of birth: Diwaniyah province 06/07/1983 .
Marital status: Single .
Address: Diwaniyah / Sadr II .
Workplace: Qadisiyah University / College of Law .
Phone Number: 07816232627 
Amyl: nibras.alzayadi @ gmail.com 
Certificate obtained :

1 - Bachelor of Law (Qadisiyah University College of Law for the 
academic year 2004 - 2005 .(

2 - Master of Law (Babylon University College of Law for the 
academic year 2010 - 2011 .(

Major: a special law .
Specialization: Private international law .
First appointment date: 13/4/2006 .
Materials studied by: labor law and social security - the law - legal 
research assets - the entrance to the study of Islamic law .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. M. Nebras apparent Jaber Younes Ziadi 
University of Qadisiyah 
College of Law 

 
 
 

 
 



 السرية الذاتية 

  حممد عبداحلمزه خوان عودة احلسناوي -االسم الرباعي واللقب :

     حمافظة الديوانية 1970التولد :   
     كلية العلوم السياسية– البكالوريوس يف العلوم السياسية / جامعة بغداد -التحصيل الدراسي :

  فرع                – جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية –ماجستري علوم سياسية 

 نظم السياسية والدستورية ، عن رسالة املوسومة ، النظام السياسي  

  ، الطبيعة ، التوجهات ، التحديات .2003العراقي مابعد 

 فرع النظم –  كلية العلوم السياسية - دكتوراه ،  مرحلة البحث، جامعة بغداد 

 السياسية والدستورية  

  موظف يف مديرية البحث والتطوير جامعة القادسية ، قسم الدراسات العليا -املشاركات :

ساهمت يف العديد من املؤمترات والندوات التي عقدت بعد سقوط النظام السياسي يف 

 والتي تناولت مسالة الدستور الدائم ، االنتخابات العامة ، 2003العراق بعد عام 

 االستفتاء على الدستور ، وغريها ...

شاركت يف العديد من املؤمترات والندوات التي عقدتها كلية القانون ، جامعة القادسية . 

كذلك الندوات واملؤمترات التي عقدتها وزارة التعليم والبحث العلمي ، بصورة منفردة 

 او بالتعاون مع الوزارات واجلهات الرمسية االخرى .

حصلت على شهادات تقديرية من خالل هذه املشاركات وكان اخرها شهادات تقدير من 

 املعهد الوطني حلقوق االنسان .

حصلت على كتب شكر وتقدير من وزارة حقوق االنسان اثناء عملي كمدير للجنة حقوق 

 االنسان يف اجلامعة للنشاطي املتميز يف هذا اال 

 
 

 

 



Biography 
Full Name and Surname: - Mohammed Abdalhamzh Juan Back Hasnawi 

Birth: 1970 Diwaniya province 

Academic achievement: - BA in Political Science / Baghdad University - 
Faculty of Political Science 

                         Master of Political Science - Baghdad University / Faculty of 
Political Science - Branch 

Political and constitutional systems, all tagged message, the political system 

Iraq's post-2003, nature, trends, challenges. 

 Ph.D., a research phase, Baghdad University - Faculty of Political Science - a 
branch of political and constitutional systems 

Posts: - Officer in the Directorate of Research and Development Qadisiyah 
University, Department of Graduate Studies 

Contributed to numerous conferences and seminars held after the fall of the 
political system in Iraq after 2003, which addressed the issue of the 
permanent constitution, general elections, the referendum on the 

constitution, and other...  

Participated in several conferences and seminars held by the Faculty of Law, 
University of Qadisiyah. As well as seminars and conferences held by the 
Ministry of Education and Scientific Research, singly or in collaboration with 
other ministries and other official bodies. 

Received certificates of appreciation through these posts and, most recently 
certificates of appreciation from the National Institute of Human Rights. 

I got books thanks and appreciation from the Ministry of Human Rights 
during my work as director of the Human Rights Committee at the university 
for outstanding my activities in this area 



استمارة معلومات 

 

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

االسم الثالثي واللقب:  

( حسب مامكتوب باجلواز) 

Name & Surname:  

مالك جابر محيدي  

   

MALEK J. HAMADE 
 

 الربيد االكرتوني     

 

 رقم املوبايل   : 07801187410

Mobile :    

 Academic certificate الشهادات الدراسية /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University/ اجلامعة  
 

faculty/ الكلية  
 

 

Deprtment / القسم  Graduation year/سنة التخرج  
 

  Bachelor/   بكلوريوس   Law / 1984    القانون 

 

Law                    القادسية  MAster       Al- Nahrain    ماجستري  القسم اخلاص  private        /  القانون
  

  19880  
 
 

 

 

     phd الدكتوراه/  

 lecture                                          مدرس / scientific titleاللقب العلمي/ 

 Specific  specializatio Evidence Act   التخصص الدقيق     CivIL  Lawالقانون املدني    General specialization التخصص العام          

 جماالت التخصص املهتم هبا /  قانون االحوال الشخصية + الشريعة االسالمية + قانون املرافعات املدنية واالثبات .
                                                                                                   Personal Status Law + Sharia + Law of Civil Procedure and Evidence 



 

املهام اإلداري 
Adminished paper 

ت 
No: 

املهمة 
  Actvity 

من تاريخ  
 Feom Date 

 

لغاية تاريخ  
To Date 

 

 1 -

 

2 -
 

3 -

 

4 -
 

5 -

 

6 -
 

7  -
 

8 -

 مدير شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعي
 Director of the Division of Quality 
 Assurance and academic performance 

 عضو جملس الكلية ممثل نقابة املعلمني
registered representative of the 

College Board Teachers Association 
 عضو جملس الكلية ممثل التدريسيني للعام الدراسي

Member Board representative of the 
Teachers College for the academic 

year 
 مدير املكتب االستشاري القانوني

Director of the Office of the Legal 
Advisory 

 مدير املكتب االستشاري القانوني
Director of the Office of the Legal 

Advisory 
 معاون العميد للشؤون االدارية

Member of the Legal Advisory 
 عضو جلنة حقوق االنسان 

Associate Dean for Administrative 
Affairs  

 رئيس قسم القانون
Associate Dean for Administrative 

Affairs  

16/2/2011 

 

14/4/2011 

 

2009 

 
31/1/2008 

 

31/1/2008 

 

3/12/2006 
 

29/12/2005 
 

25/4/2005 

 

 

 حلد مأل االستمارة
Reduce form 

filling 
 حلد مأل االستمارة

Reduce form 
fillin 

 

2010 

 

3/6/2008 

 

 حلد مأل االستمارة
Reduce form 

filling 
 

30/5/2007 
 

 حلد مأل االستمارة
Reduce form 

filling 
 



 

9 -
 

10 -
 

11 -

 رئيس قسم القانون
Member of the Commission on 

Human Rights 
ن قسم القانو مقرر  

Chairperson Department of Law 
 عضو جلنة حتليل العطاءات يف اجلامعة

Chairman of the Department of Law
  

25/5/2005 

 

1/8/2003 
 

22/6/2005 

27/4/2005 

 

28/6/2005 
 

6/7/2005 
 

 2005هناية العام 
The end of 

2005 
البحوث العلمية املنشورة  

Published paper 

ت 
No: 

العنوان  
Research title 

 اسم الة 
journal 

 الد
voiume 

 العدد
no 

 السنة
year 
 

/  الصفحة
 page 

 

 1 -

 

2 -

 

3 -

 

4 -

 
 

5 -

 القرائن القانونية القاطعة واثرها يف االثبات
Unequivocal legal presumptions and 

their impact on the proof 
 اخلطأ يف املسؤولية التقريية

Error in the responsibility Altkirip 
 االثر القانوني التفاقات االعفاء من املسؤولية

The legal agreements for exemption 
from liability 

 االثر القانوني لبيع العقار قبل التسجيل وموقف القضاء منه
Legal effect to sell the property prior to 

registration and the position of the 
judiciary from  

 اساءة استعمال احلق خطأ تقصريياً يلتزم من صدر منه بالتعويض
Abuse of the right to commit culpable 

error of compensation it was 

 جملة جامعة بابل
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