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٢٠١٣/ ١٢/ ٢جامعة القادسیة في تاریخ التعیین في كلیة القانون
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: التحصيل الدراسي

من العشرة (كلیة القانون جامعة القادسیة بقدیر جید جدا / بكالوریوس قانون - ١
. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للعام الدراسي ) األوائل

جامعة / كلیة القانون)  ص الدقیق القانون المدني االختصا(ماجستیر قانون خاص- ٢
.٢٠١٢بابل للعام الدراسي

البحوث املنشورة:

التكییف القانوني لعقد ( بحث منشور في مجلة كلیة القانون جامعة القادسیة بعنوان- ١
.٢٠١٢لعام ) دراسة مقارنة _ اإلقامة في الفندق

) ١٣(االستثمار العراقي رقمضمانات المستثمر األجنبي في قانون ( بحث بعنوان- ٢
مقدم الى المؤتمر العلمي السادس الذي اقامتة كلیة القانون ) المعدل٢٠٠٦لسنة 

وتحت شعار تعزیز البناء القانوني ١١/٤/٢٠١٣-١٠جامعة القادسیة المنعقد للفترة 
.في مؤسسات الدولة 

نشور في وقائع م)النظام القانوني لعقد الدخول إلى شبكة االنترنیت (بحث  بعنوان - ٣
. ٥/١/٢٠١٤-٤المؤتمر السنوي العاشر للكلیة اإلسالمیة الجامعة المنعقد بتاریخ 



.احللقات النقاشية  

عقد (محاضر في الحلقة النقاشیة التي أقامتھا الكلیة اإلسالمیة الجامعة ببحث بعنوان - ١
). دراسة مقارنة_العمل الفردي 

حول االستثمار في كلیة القانون جامعة القادسیة حلقة نقاشیة- ٢

. الدورات  العلمية والرتبوية

دورة الحاسبات التأھیلیھ المقامة في مركز الحاسبة االلكترونیة  وخدمات االنترنت 
٤/١٠/٢٠٠٩في جامعة القادسیة بتاریخ 

.القادسیة دورة التأھیل التربوي الثانیة والثالثون المقامة  في جامعة - ١
.دورة تقنیات الحاسوب المقامة في جامعة القادسیة - ٢
.اختبار صالحیة تدریس بتقدیر جید جدا المقامة في جامعة القادسیة - ٣
مركز الحاسبة واالنترنیت /دورة التعلیم االلكتروني المنعقدة في جامعة القادسیة - ٤

.اجلامعات التي مارست التدريس فيها

.قادسیةجامعة ال/ كلیة القانون- ١
.قسم القانون/الكلیة اإلسالمیة الجامعة - ٢
. جامعة المثنى/ كلیة القانون- ٣



.املواد التي كلفت بتدريسها 

).مصادر االلتزام وإحكام االلتزام –النظریة العامة لاللتزامات ( القانون المدني - ١
العقود المدنیة - ٢
القانون التجاري والشركات التجاري - ٣
قانون اإلثبات - ٤
).الزواج واإلطالق( قانون األحوال الشخصیة - ٥
.قانون العمل والضمان االجتماعي - ٦
.تاریخ القانون- ٧
.منھج البحث العلمي- ٨
.قانون التنفیذ - ٩

املدرس املساعد 
حسني عبيد شعواط 




