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بسم ا الرمحن الرحيم
سرية ذاتيةال

ياحلويزعلوان شذى مظفر حسني : ثي واللقباالسم الثال
٢/٣/١٩٦٣: تاريخ الوالدة

قضاء الشامية: حمل الوالدة
وحصلت حالياً ،) املصطفى العاملية جامعة (اإلسالميةاملركز العاملي للعلوم ثم التحقت ب،هناكاإلعداديةدراسيت وأمتمتم ) ١٩٨٠(مع عائليت سنة إيرانإىلهجرت 

.يف الفقه وأصوله )املرأةقضاء (األطروحةحيث عنوان ).٢٠٠٣(سنة اإلسالميةومن ثم شهادة املاجستري يف الشريعة ) ١٩٩٩(على شهادة البكالوريوس سنة 
:يف دولة إيران يف جمال التعليم* 

١-هــق١٣٦٢سنة١٧٨٦باألمر اإلداري)١٩٨٤(مشهد سنةالتعليم يف من الرتبية وبأمرة يف مدرسة الشهيد الصدر مدرس.
١.حماضرأستاذ) ٢٠٠٠(سنةيف مشهد املقدسة ) اللغة العربية(ة يف معهد اللغات مدرس.
.حماضرأستاذ)٢٠٠١(سنة  يف مدينة مشهد املقدسة للبنات يف كلية الشريعة ي ستدري.٢
.ساعة ٤٤٠وذلك ما يعادل شهدمبمعهد اللغاتاإلنكليزيةاللغة يفLevel) ١٢(من Level) ٧(اجتزت .٣

:يف إيران يف جمال التحقيق* 
و نشرت من ] األوروبيةعلى احلضارة وتأثريهااإلسالميةواملرونة –والقضاء املرأة[ قالتني مباإلسالميةلمركز العاملي للدراسات لمتريؤمشاركة يف م.١

.م ٢٠٠١قـ ه)٣٠/٨/١٣٧٩د السابع سنةيف القبل املركز 
٥٣٩، ذي العدد)٢٠٠٠(وطبعت ضمن املقاالت سنة املرأةمبقالة   قضاء مشهد املقدسة رع مه جامعة فردوسي فالذي تقياملراةواإلسالمرشاركت يف مؤمت.٢

.ق ـ  هـ١٣٧٩/ ١١/ ٢٣بتاريخ 
.ـقـ ه١٣٧٩/ ١٢/ ٧تاريخ ب)مكانة املرأة  ( يف حبث يف القضايا السياسية املراةجلامعة حول مشاركة شاركت يف مؤمتر للتقريب بني طلبة احلوزة وا-٣

:بعد عودتي إىل أرض الوطن * 
عة يف ثانوية فاطمة الزهراء بعنوان معاون٢٠٠٦إىل العام ٢٠٠٤من العام ) مديرية الوقف الشيعي يف مدينة الديوانية  ( األوقافت يف قسم التعليم التابع لوزارة عمل-
٢٠٠٦/ ٣/ ١٢ـ جامعة القادسية  اإلنكليزيةحصلت على وثيقة جناح  من مركز امتحان كفاءة  اللغة  -
.جامعة القادسية/ كلية القانون صدر أمر تعييين يف ٢٠٠٦/    ٦/٤بتاريخ -
٢٠١٠ـ ٢٠٠٩صول الفقه  للعام الدراسي درست مادة املواريث والوصايا مدة عامني متتاليني  ثم مادة أ-
.٢٠١٠ـ ٢٠٠٩جامعة القادسية للعام الدراسي / كلفت بتدريس مادة حقوق اإلنسان والدميقراطية يف كلية اهلندسة  -
.٢٠١٣_٢٠١٢للعام الدراسي الشريعة اإلسالميةمادة ومادة أصول الفقهت  درس-
.م ٢٠١٥ــ ٢٠١٤م ، والعام ٢٠١٤ــ ٢٠١٣ة للعامدرست املدخل إىل مادة الشريعة اإلسالمي-
.٢٠١٢/ ١٠/ ١٧متت ترقييت إىل مرتبة مدرس بتاريخ -

:الدورات التأهيلية  * 



٢

يف جامعة القادسية  وذلك بتاريخ ) مركز تطوير التدريس والتدريب اجلامعي ( مشاركة يف دورة التأهيل الرتبوي اليت  يشرف  عليها -
٢٠٠٧/ ٢/ ٢٦ .
ord   Processing  Fundamentals[  التابع جلامعة القادسية  يفاالمتيازاجتزت  دورة  يف  واحد -

5/ Nov/ 2007    /  Course[
.يف مركز احلاسبة األلكرتونية وخدمات اإلنرتنت  التابع  جلامعة القادسية ٢٠٠٨/ ٤/ ٢٧بتاريخ اجتزت  دورة احلاسبات  التأهيلية -
.يف مركز احلاسبة األلكرتونية وخدمات اإلنرتنت  التابع  جلامعة القادسية ٢٠٠٨/ ٥/ ٨بتاريخ تزت  دورة   اإلنرتنت  اج-
Course   onأسابيع يف ٣مبدة كلية القانون  وبإشراف  مركز اإلمتيازأعدهتااليت  التقنيات التعليمية اخلامسة  شاركت يف دورة  - :

using  Technology  in  E ducation/ 21/ March/ .وحصلت على شهادة تدرببة  يف ذلك. 2008
- .واليت أقامها املعهد الوطين حلقوق اإلنسان  ٢٠٠٩/ ١٧ـ ١٥اشرتكت يف الدورة التدريبية األساسية  يف حقوق اإلنسان  لتدريسي ومنتسيب جامعة القادسية للفرتة -

، ٢٠١٤/ ٤/٢ـ  ولغاية ٢٠١٥/ ١/ ٢٧من يف كلية علوم احلاسوب والرياضيات اليت أقامتها وحدة التعليم املستمر I CDLاسوب اجتياز دورة يف رخصة قيادة احل
.٢٠١٥/ ١٨/٢بتاريخ ٥٣٠بالعدد 

ـ ولغاية ٢٠١٥/ ١/ ٢٦واملقامة يف مركز احلاسوب وخدمات اإلنرتنت من ) ٤(اجتياز دورة التعليم األلكرتوني رقم - / ٢/ ١٢بتاريخ ٢٢٨٦بالعدد ٢٠١٥/ ٨/٢ـ
٢٠١٥.

:املؤمترات* 
ببحث . ٢٠٠٧/ كانون األول ٦ـ ٥قسم الرتبية الرياضية  يف جامعة القادسية بتاريخ / كلية الرتبية  أقامتهالذي  اإلنسانية  لالختصاصاتاملؤمتر العلمي السادس ـ 

.) ن العراقيحقوق املؤلف يف الشريعة اإلسالمية  والقانو( بعنوان 
)الرشوة جرمية يف الشريعة اإلسالمية والقانون ( بحث  ب٢٠٠٨تشرين الثاني ٦ـ ٥جامعة القادسية  بتاريخ / املؤمتر العلمي األول الذي أقامته كلية القانون ــ 

.والقانون  اإلسالمييف الفقه األمحضانة ( ببحث بعنوان ٢٠١٠نيسان ٨ـ٧جامعة القادسية للمدة / مشاركة يف املؤمتر العلمي الثاني يف كلية القانون -
.٢٠١١لسنة ) الطفل يف الشريعة والقوانني  العراقية( مشاركة يف املؤمتر العلمي لكليات القانون يف العراق ببحث -
يف قاعة اخلوارزمي ٢٠١٢/ ١٣/٦يوم األربعاء املصادف /اقيمت برعاية السيد رئيس اجلامعة الدكتور إحسان والنائبة هدى سجاديل مشاركة يف الندوة  اليت -

يف احملور الشرعي )) إن أبغض احلالل عند ا الطالق((حتت عنوان (( جامعة القادسية / كلية الرياضيات و احلاسبات 
)س(يف مدينة النجف االشرف وخاص باملؤمتر الفاطمي خبصوص أيام والدة الزهراء ٢٠١٣/ ٤/ ١املقام يف ) س(يف ذكرى الزهراء ( عنوان بمشاركة مبقالة  -

البحوث املنشورة
) .٢٥٤ـ ٢٢٨الصفحات م ٢٠٠٨يف العدد الثاني ـ الد األولحق املؤلف يف الشريعة اإلسالمية والقانون نشر يف جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية -١
ـ -٢ ٦ـ ٥عدد خاص باملؤمتر العلمي األول املنعقد يف كلية القانون يف ( الرشوة جرمية يف الشريعة اإلسالمية و القانون  نشر يف جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية ك
).٣٨٢ــ٣٤٩(الصفحات م ٢٠٠٨اني العدد األول ـ الد األول  تشرين الث) ( م  اجلزء األول ٢٠٠٨/ ١١/
)٤٠٦ــ ٣٨١م  الصفحات ٢٠١١حضانة األم يف الفقه اإلسالمي والقانون  ، نشر يف العدد األول ـ الد الرابع حزيران -٣
ـ الد األول للعدلألحباث  يف مدينة النجف  يفيفحولية  املنتدى الثقانشر يفاإلسم املدني يف الشريعة اإلسالمية -٤ .١٣٥ـ ١٦٦م ، الصفحات ٢٠١٢لسنة ) ١٢(د ال

:يف اللجان اليت تقيمها الكلية * 



٣

.٢٠٠٧/ ١١/ ١٥عضو يف جلنة اإلشراف على الدوام يف الدراسة املسائية بتاريخ 
.٢٠٠٩/ ١٠/ ٨التحضريية للمؤمتر التقوميي الثالث املنعقد يف لجنة يف العضو -

. ٢٠١٠ـ ٢٠٠٩الرتبوي يف كلية القانون للعام الدراسي  شراف واإلاإلرشادنة جليف عضو -
.٢٠١٣ـ ٢٠١٢و ٢٠١٢ـ ٢٠١١وكذلك للعام 

.٢٠١٢-٢٠١١عضوة يف جلنة املزايدات خالل العام الدراسي -
-٢٠١٢/ ١٢/ ١٢بتاريخ ٤٧٦١وكذلك العدد . ٢٠١٢/ ١٢/ ١٩بتاريخ  ٤٨٤٠العدد عضو يف جلنة فحص اجلودة لشراء الكتب -
.٢٠١٢/ ١١/ ١٩بتاريخ  ٤٥٠٤جلنه تنظيم قوائم الطلبه -
. ٢٠١٣/  ٤/ ٢٩بتاريخ  ١٠٨٦االحوال الشخصيه حبوث  التخرج يف جمال جلنه مناقشه -
.٢٠١٣/ ٥/ ١٣بتاريخ ١٢١٨جلنه تشكيل جلنه االشراف ع الندوة -
.٢٠١٣/ ١١/ ٢٦بتاريخ  ٢٧٨جلنة االرشاد الرتبوي  بالعدد -
٢٠١٢/ ٦/ ١٧بتاريخ ٢١١٢واخرى  العدد .  ٢٠١٢/ ٧/ ١٠بتاريخ    / ٢٣٣٨جلنه االعرتاضات -
.٢٠١٥/ ١٥/٣بتاريخ ٧٠٠عضو جلنة تدقيقية بالعدد -
.٢٠١٤/ ٧/١٢بتاريخ ٢٧١٤عضو جلنة حتقيقية بالعدد -

.٢٠١٥/ ٥/٣بتاريخ ٦١٩عضو جلنة للنظر يف اعرتاضات طلبة املرحلة الرابعة بالعدد 
.١١/٢٠١٤/ ١٩وبتاريخ ٢٥٢٢عضو جلنة إلجناز مهام مطابقة اجلرد بالعدد -

.٢٧/١١/٢٠١٤بتاريخ ٢٦١٩عضو جلنة مقاصة علمية بالعدد 
.٢٠١٤/ ٣٠/١٢بتاريخ ٢٩٠٣عضو جلنة للوقوف على املشاكل واملعوقات اليت تواجه طالب األقسام الداخلية بالعدد 

.٢٠١٤/ ٤/٥وبتاريخ  ١٢٢٣الطلبة بالعدد عضو جلنة مناقشة حبوث خترج -
الشهادات التقديرية*

.٦/٢٠٠٨ــ ٥من السيد رئيس جامعة القادسية احملرتم وذلك ملشاركيت يف املؤمتر العلمي األول -
.٣/٢٠١٠/ ٢١مبناسبة تفوق الكلية على مثيالهتا للمركز األول يف تقييم األداء من السيد عميد كلية القانون احملرتم وذلك -
.٢٠١١عام )الرفق بالضعيفني املرأة و الطفل(من السيد عميد كلية القانون احملرتم وذلك تكرميا يل يف املؤمتر الذي كان حتت عنوان -

:كتب الشكر و التقدير*
.٢٠٠٨/ ١٦/١٠من السيد عميد كلية القانون احملرتم بتاريخ -
.٢٠٠٩/ ٥/٣من السيد عميد كلية القانون احملرتم  بتاريخ -
.٢٠٠٩/ ٤/ ٢١من السيد عميد كلية القانون احملرتم بتاريخ -
.خاص بلجنة اإلرشاد(.٢٠١٠/ ٢/ ٢١من السيد عميد كلية القانون احملرتم  بتاريخ -
).ألجل التفاني يف إجناز األعمال(٢٠١٠/ ٦/ ١٢بتاريخ من السيد عميد كلية القانون احملرتم  -
.يف قاعة اخلوارزمي ٢٠١٢/ ١٣/٦املصادف األربعاء يوم ملشاركيت ببندوة   ،  ٢٠١٢/ ١١/٧بتاريخ دسية  من السيد رئيس جامعة القا-



٤

.٢٠١٢/ ١٢/ ١٣من السيد رئيس اجلامعة احملرتم مبناسبة الرتقية -
. ٣٢٠١٣/ ١٢/٣بتاريخ ٦٨٠العدد احملرتمني من السيد عميد كلية القانون الدكتور مريي كاظم  احملرتم تقديرا للجهود املبذولة اسوة بالزمالء-
.٢٠١٣/ ٣١/٢بتاريخ ٢١٢٨٥العددبمن السيد رئيس اجلامعة احملرتم -
. ٢٠١٣/ ٨/٧بتاريخ ١٧٩٤العددبشكر من  السيد العميد -
.٤/٣/٢٠١٤بتاريخ ٧٠٢بالعدد شكر وتقدير من السيد العميد -
) التمكني القانوني للمرأة(مبناسبة املشاركة بعقد حلقة نقاشية حول .٢٠١٤/ ٥/٥بتاريخ ١٢بالعدد شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون -

:احللقات النقاشية
.٢٠١٠-٢٠٠٩)الشرط املقرتن يف العقد عند اإلمامية (حلقة حتت عنوان --
.١٠١١-٢٠١٠) للمرأةاملشاركة السياسية ( حلقة نقاشية --
.٢٠١٣) فهوم العدد وتطبيقاتهم(حلقة نقاشية حول -
..٢٠١٤/ ٣/ ١٠حلقة نقاشية حول مشروع قانون األحوال الشخصية اجلعفري وقانون األحوال الشخصية العراقي -
.٢٠١٤حلقة نقاشية حول التمكني القانوني للمرأة -
.٢٠١٢-٢٠١١للعام )أساليب محاية املستهلك يف الشريعة اإلسالمية (حتت عنوان -حلقة نقاشية حول -
٢٠١٤-٢٠١٣الشريعة والقانون العراقي بنيالعاملةالعراقيةاملرأة -


