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سرية ذاتية 
بیداء علي ولي علي الجمیلي:   االسم

بغداد/ ١٩٧٣: الموالید

حي الجزائر/دیوانیة :العنوان الحالي

متزوجة: الحالة االجتماعیة

: الشهادات الحاصلة علیها

.جامعة بغداد بتقدیر جید ١٩٩٥بكالوریوس قانون  * 

.من جامعة بغدادبتقدیر جید٢٠٠١ماجستیر في القانون الدولي*

.مدرس : العنوان الوظیفي

:المواد التي درستها

. ٢٠٠٦/٢٠٠٧منظمات الدولیة للمرحلة الرابعة * 

.٢٠٠٨/٢٠٠٩_٢٠٠٧/٢٠٠٨اللغة االنكلیزیة للمرحلة األولى*  

. ٢٠١٠-٢٠٠٩اللغة االنكلیزیة للمرحلة الثانیة والثالثة * 



٢

:البحوث المنشورة 

.مجلة كلیة القانون العدد الثاني / القضائي الدولي الحكم * 

.التمییز بین القانون الدولي اإلنساني و قانون حقوق اإلنسان* 

بحـث ملقــى فــي المــؤتمر -مبـدأ التمییــز فــي الشــریعة االسـالمیة والقــانون الــدولي االنســاني * 
.كلیة القانون-العلمي الثاني 

.الحرب في القانون الدولي اإلنساني المبادئ األساسیة التي تحكم خوض * 

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

:المؤتمرات والندوات التي شاركت فیها 

.جامعة القادسیة عن فقه الزهراء /ندوة في كلیة القانون * 

. المؤتمر العلمي األول لكلیة القانون * 

.المؤتمر العلمي الثاني لكلیة القانون * 

. ندوة علمیة في كلیة القانون جامعة القادسیة عن حقوق االنسان الثقافة وسلوك* 

جامعة القادسیة / المؤتمر العلمي االول لكلیات القانون في العراق المقام في كلیة القانون * 

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



٣

:اللجان المشاركة فیها 

.٢٠٠٧/ لجنة تدقیق الدرجات * 

. ٢٠٠٧/٢٠٠٨لجنة انجاز بطاقات الدرجات  للطلبة* 

.٢٠٠٨/٢٠٠٩لجنة انضباط  الطلبة* 

.٢٠٠٧/٢٠٠٨لجنة تدقیق الدرجات* 

.٢٠٠٨/٢٠٠٩للطلبةلجنة انجاز بطاقات الدرجات * 

.٢٠٠٩لجنة مطابقة األسعار* 

٢٠١١-٢٠١٠. ٢٠١٠-٢٠٠٩لجنة مناقشة بحوث الطلبة * 

٢٠١١-٢٠١٠عضو في اللجنة االمتحانیة للعام * 

٢٠١١-٢٠١٠عضو لجنة انضباط الطلبة * 

.٢٠١١-٢٠١٠رئیس لجنة االرشاد التربوي * 

 *



٤

الدورات التي شاركت فیها

. جامعة بغداد ١٩٩٩/دورة في الحاسوب* 

. جامعة بغداد ٢٠٠٢دورة في الحاسوب * 

. جامعة القادسیة ٢٠٠٧دورة طرائق التدریس * 

.جامعة القادسیة ٢٠٠٨دورة في الحاسوب واالنترنیت * 

\. جامعة القادسیة ٢٠٠٩دورة تقنیات تربویة * 

. وزارة حقوق االنسان دورة في حقوق االنسان من المعهد الوطني في* 

الحلقات النقاشیة 

 ٢٠١٠- ٢٠٠٩الحمایة الدولیة للمعتقلین.
 ٢٠١٠.المبادي االساسیة التي تحكم خوض الحرب في القانون الدولي االنساني-

٢٠١١.
 دور منظمات المجتمع المدني في التحول الدیمقراطي.


