
 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 أنمار عبد الوهاب حمدان خميس المهداوي : الكامل  األسم

 مدرس : ميـاللقب العل

 كلية مدينة العلم الجامعة : مكان العمل الحالي

  anmar.almahdawi@mauc.edu.iq      :ترونيالبريد األلك

                              anmar.almahdawi@gmail.com     

 

 الشهادات
 

 .9102، جمهورية مصر العربية ،عين شمس دكتوراه قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة -1

 .9102المملكة االردنية الهاشمية،  ،ية القانون، جامعة عمان العربيةكل ماجستير قانون عام، -9

 الخبرات االكاديمية
 

تدريس طلبة البكلوريووس لمقوررات القوانون التجواري والشوركات التجاريوة وعلوم المناوو والقوانون  -0

 .9102الدستوري لسنة 

البكلوريوووس لمقووررات التحقيووو الجنووائي والاووب العوودلي وقووانون العقوبووات الخووا  توودريس طلبووة  -9

 .9102، 9102 واصول المحاكمات الجزائية للسنوات

المنظموات الدوليوة والقوانون الودولي االنسواني والقوانون االداري تدريس طلبة البكلوريوس لمقررات  -3

 .9102لسنة 

سوة القوانون ومودخل الشوريعة االسوومية والقوانون تدريس طلبوة البكلوريووس لمقوررات المودخل لدرا -4

 .9191االداري واالنظمة السياسية لسنة 

 الخبرات العملية
 

 .9191و 9102و 9102و  9102و  9102عضو لجنة انضباط الالبة  -0

 .9102و  9102عضو لجنة امتحانية فرعية )قسم القانون( لسنة  -9

 .9102لسنة عضو لجنة المتابعة والمراقبات المركزية  -3

 .9191و 9102و 9102و 9102عضو لجنة االستشارات القانونية لسنة  -4

 .عضو بما يفوق الخمسون لجنة من اللجان التحقيقية والخدمية  -2

 ما يقارب العشرون ندوة وورشة عمل في المجال االكاديمي. مشارك في -2

 .9191و 9102و  9102و 9102مشرف على العديد من بحوث التخرج لالبة البكلوريوس  -2

 .9191عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة، قسم القانون،  -2

 

mailto:anmar.almahdawi@mauc.edu.iq
mailto:anmar.almahdawi@gmail.com


 

 

  المنشورات )كتب/بحوث( عناوين

 .9102جريمة التسبب بالوفاة عن غير قصد، كتاب مؤلف منشور، دار جليس الزمان، سنة الابع  -0

في مجلة الجامعة العراقية في العدد  المسؤولية الجنائية المتعلقة بالجينوم البشري، بحث منشور -9

 .9102، سنة النشر 40/0

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 كتاب شكر وتقدير من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، العراق. -0

 .، بغداد، العراق( كتب شكر وتقدير من كلية مدينة العلم الجامعة2) خمسة -9

 المملكة االردنية الهاشمية.عمان، كتاب شكر وتقدير من الجامعة االردنية،  -3

 العراق.بغداد، كتاب شكر وتقدير من جامعة بغداد،  -4

 .العراقبغداد، شهادة تقديرية في المؤتمر العلمي الخامس، كلية مدينة العلم الجامعة،  -2

 اللغات

 اللغة العربية -0

 اللغة االنكليزية -9



 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 محمود حامد محان عبود :الكامل  األسم

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 كلية مدينة العلم الجامعة مكان العمل الحالي:

 mahmood.hamed@mauc.edu.iq :ترونيالبريد األلك

 

 

 الشهادات

 ماجستير قانون -1

 طرائق تدريس -2

 اختبار صالحية التدريس -3

 

 

 الخبرات االكاديمية

  1212/  11/  6 –كلية مدينة العلم الجامعة  –تدرسي في قسم القانون  -1

  1211/  6/  1 –كلية مدينة العلم الجامعة  –مقرر قسم القانون  -1

 

 

 

 الخبرات العملية

 

  1212/  1/  11محامي )ج(  -1

 

 

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 ال يوجد

 

 اللغات

 العربية

 



 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 عبداالله احمد خليفة :الكامل  األسم

 م.م :اللقب العلمي

 كلية مدينة العلم الجامعة مكان العمل الحالي:

 abdulelah.ahmed@mauc.edu.iq :ترونيالبريد األلك

 

 

 الشهادات

 بكلوريوس كلية الحقوق _جامعة تكريت 

 ماجستير قانون خاص  _قسم مدني _ جامعة المنصورة

 

 

 

 

 الخبرات االكاديمية

 

 

 

 الخبرات العملية

 

 

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 ال يوجد

 

 اللغات

 العربية



 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 ابراهيم مول عبدالرحمن :الكامل  األسم

 م.م :اللقب العلمي

 كلية مدينة العلم الجامعة مكان العمل الحالي:

 abdulrahman.mool@mauc.edu.iq :ترونيالبريد األلك

 

 

 الشهادات

 

عليها الحاصل والشهادات العلمية المؤهالت : 

م٥٠٠٢-٥٠٠٢ عام خريجي ضمن التاريخ قسم/رشد ابن كلية/بغداد جامعة:البكالوريوس شهادة  

٥٠٢٥-٥٠٢٢ عام خريجي ضمن/القانون قسم/الجامعة دجلة كلية:البكالوريوس شهادة   

 ( العليا للدراسات العلمين معهد)العلمي والبحث العالي التعليم وزارة: الماجستير شهادة

 

 الخبرات االكاديمية

 

١. م٠٢٠٢ بتاريخ( العليا للدراسات العلمين معهد مجلة) والتأسيس الوظائف في دراسة الدولي النقد صندوق: بعنوان بحث  

 ودور الفرد قهر سيكلوجيا بالبشر االتجار) المعنونة العراقية الحقوقيين اتحاد رئاسة قبل من المنظمة القانونية بالورشة المشاركة .٠

المدني المجتمع ). 

 التعليم مركز عن الصادر ٠٢٠٢/١١/١١ بتاريخ ١٢٠١ المرقم الجامعي بالمر التدريس صالحية شهادة على الحصول .٤

التكنولوجية الجامعة/المستمر  

٠. ٠٢٠٢/١/٠٢ بتاريخ/التكنولوجية الجامعة/المستمر التعليم مركز عن العربية اللغة سالمة شهادة على الحصول  

 

القانوني العمل : 

• م٠٢٢١ عام في الوطني المكتب/لالنتخابات العليا المفوضية بمكتب العمل . 

• والمدنية الجنائية القضايا بمختلف وترافعت ٠٢١٠ عام منذ المحاماة بمهنة في العمل  . 

• م٠٢١٠ عام منذ العراقيين الحقوقيين اتحاد في عضوا  

 م٠٢١٠ عام منذ العراقيين المحاميين نقابة في عضوا•

 



 

 

 الخبرات العملية

 

 

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 ال يوجد

 

 اللغات

 العربية



 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 شهد اياد حازم  :الكامل  األسم

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 كلية مدينة العلم الجامعة مكان العمل الحالي:

 shahed.ayad@mauc.edu.iq :ترونيالبريد األلك

 

 

 الشهادات

 .6102القانون الجنائي /  -المملكة االردنية الهاشمية / قانون عام  –ماجستير / جامعة الشرق االوسط  -
 6101-6112بكالوريوس جامعة بغداد / كلية القانون /  -

 

 

 

 الخبرات االكاديمية

 .6102-6102عضو لجنة نظام المقررات في قسم القانون للعام الدراسي  -

علم   -قانون الشركات للمرحلة الثالثة -مواد ) القانون التجاري للمرحلة الثانية نشر محاضرات الكترونية لثالث -

 سمي لكلية مدينة العلم الجامعة .المالية العامة للمرحلة الثانية( في الموقع الر

-6161( ) 6161-6102( ) 6102 -6102( )  6102-6102 ة )الدراسيعضو لجنة امتحانية للسنوات  -

 العلم الجامعة. في كلية مدينة( 6160

 عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة في كلية مدينة العلم الجامعة. -

 ولغاية االن. 6102تدريسية في كلية مدينة العلم الجامعة منذ  -

 تدريس مادة قانون المرافعات المدنية واالثبات والمحاماة للمرحلة الرابعة والثالثة. -

 للمرحلة الثانية. تدريس مادة القانون التجاري -

 تدريس مادة علم المالية العامة للمرحلة الثانية. -

 تدريس مادة قانون الشركات للمرحلة الثالثة. -

 تدريس مادة القضاء االداري للمرحلة الثالثة -

 تدريس مادة التحقيق االجرامي والطب العدلي للمرحلة الرابعة -

 ىتدريس مادة حقوق االنسان والديمقراطية للمرحلة االول -
 

 

 

 

 



 

 

 الخبرات العملية

 االنلغاية  6102عضو في مؤسسة البر الرحيم لرعاية االيتام من  -

 .6102الى نهاية العام الدراسي  6100موظفة في كلية دجلة الجامعة / قسم القانون للفترة من  -

 ، كلية دجلة الجامعة.6102 -6106عضو في لجنة انضباط الطلبة للفترة من  -

 .6102النهرين / قسم الشؤون القانونية للعام موظفة في رئاسة جامعة  -

 ولغاية االن . 6101لعمل في ممارسة مهنة المحاماة منذ ا -
 

 

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 ال يوجد

 

 اللغات

 العربية

 االنكليزية



 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 محمد ابراهيم تركي خلف :الكامل  األسم

 مدرس دكتور :اللقب العلمي

 كلية مدينة العلم الجامعة مكان العمل الحالي:

 Mohammed.i@mauc.edu.iq :ترونيلكالبريد اإل

 10310010870الهاتف: 

 

 الشهادات

 بتقدير جيد 3102حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون )جامعة تكريت( عام  -

بتقدير جيد  3102حاصل على شهادة الماجستير في القانون الخاص ) جامعة المنصورة( عام  -

 جًدا

 جًدابتقدير جيد  3102حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون المدني )جامعة بنها( عام  -

 

 

 الخبرات االكاديمية

 

 3102/3102ية السالم الجامعة للعام الدراسي لتدريسي في ك -
 3102/3102والعام الدراسي  3102/3102تدريسي في كلية االمام الجامعة للعام الدراسي  -
 تدريسي  في كلية مدينة العلم الجامعة لغاية االن  -

 الخبرات العملية

 للمرحلة الثانيةمدرس لمادة االحوال الشخصية  -
 مادة العقود المدنية للمرحلة الثالثةمدرس ل -
 مدرس لمادة القانون الدولي الخاص المرحلة الرابعة -
 مدرس لمادة االوراق التجارية للمرحلة الرابعة -

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 ال يوجد

 اللغات

 العربية

 االنجليزية

 



 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 كريم سلمان كاظم التميمي :الكامل  األسم

 استاذ مساعد دكتور :اللقب العلمي

 كلية مدينة العلم الجامعة مكان العمل الحالي:

 Karim.s.kadhom@mauc.edu.iq :ترونيالبريد األلك

 

 الشهادات

  1891 –جامعة بغداد  –بكلوريوس قانون  -1

 2001 –جامعة بغداد  –ماجستير قانون جنائي  -2

 2001 –جامعة بغداد  –دكتوراه قانون جنائي  -3

 

 الخبرات االكاديمية

من العام الدراسي  –مادة العقوبات  –قسم القانون  –تدريسي في كلية مدينة العلم الجامعة  -1

 ولغاية االن . 7002 – 7002

 

 الخبرات العملية

 عضو جمعية الحقوقين  العراقيين -1

 عضو نقابة المحاميين العراقيين -2
 2002 – 2002مقرر قسم القانون  -3

 2002 – 2002رئيس قسم القانون في كلية مدينة العلم الجامعة من عام  -4
 2002 – 2002عضو مجلس الكلية منذ عام  -5

 والبحوثو براءات االختراع األوسمة والجوائز

 – 111ص  2012( سنة 2العدد ) 30احكام القدر المتيقن , جامعة بغداد , مجلة العلوم القانونية ,المجلد  -1

182 . 

سنة  11كلية القانون , مجلة القانون , العدد مفهوم التقادم في قانون رعاية االحداث , جامعة ذي قار ,  -2

2012. 

 1المتجاوزة في قانون العقوبات العراقي , مجلة كلية مدينة العلم الجامعة , المجلد المسؤولية عن النتيجة  -3

 .2012ة العدد االول سن

 

 اللغات

 العربية

 



 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 عدنان خلف محي محمد الالمي :الكامل  األسم

 مدرس مساعد  :اللقب العلمي

 كلية مدينة  العلم  مكان العمل الحالي:

 Adnan.khalef@mauc.edu.iq :ترونيالبريد األلك

 

 

 الشهادات

 

 ماجستير / قانون عام / جنائي

 دبلوم مكتبات                                                               

 

 الخبرات االكاديمية

 

 مدير قسم الموارد البشرية في رئاسة جامعة النهرين  -

 9022نهاية عام  – 9002في 

 ولغاية االن   9029 -7-2العلم الجامعة  من  مدينة  تدريسي في كلية -

 الخبرات العملية

 2272لغاية  2211عام  نآمين مكتبة م -

  2292لغاية  2272ديوان الرئاسة آمين مكتبة في  -
 مشاور قانوني  -
 2229مدرس مساعد  -

 

 

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

- 

 اللغات

 اللغة العربية

 اللغة االنكليزية 

 



 

1 
 

 علي عبذ الستار ابى كطيفت دمحم :األسم

 الهاشميت -بابل  :ألعىىان

 alisattarsama@gmail.com :تروويالبريذ األلك

 01114051170 :رلم الهاتف

 

 الملف الشخصي

 

   : الخبراث

  المحاماة.  

  التدريس. 

  قانونيمشاور . 

 

 / كليت الماوىن جامعت بابل  / ماجستير لاوىن : التحصيل الذراسي

 لاوىن / جامعت بابل / كليت الماوىن بكالىريىس                              

 

 االوجازاث واالهتماماث

  طرائك تذريس شهادة 

  صالحيت تذريس شهادة 

 

 اللغاث
  العربيت 

 

 المىشىراث

  مجمىعت لىاويه األولاف والطىائف الذيىيت في العراق ، مؤسست دار الصادق الثمافيت  : بتالك

                  . 2010للىشر ، الطبعت األولى           

 

 الضىابظ العامت لالختصاص المضائي الذولي في مىازعاث التجارة االلكتروويت ، مجلت  : المجالث

  . كليت التربيت / جامعت بابل             

 

 ال يىجذ  : ؤتمراثالم

 

 

 (اسم و عىىان و ايميل و رلم هاتف) مراجع متىفرة عىذ الطلبال

 صورة شخصية حديثة



 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 علي عبد العزيز مهدي :الكامل  األسم

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 كلية مدينة العلم الجامعة مكان العمل الحالي:

 ali.aziz@mauc.edu.iq :ترونيالبريد األلك

 

 

 الشهادات

 .1991جامعة بغداد بكلوريوس تربية رياضية/  -1

 .2112بكلوريوس علوم إسالمية/ معهد المرتضى لدراسة العلوم اإلسالمية دمشق  -2

 .2112بكلوريوس قانون/ كلية مدينة العلم الجامعة  -1

 .2119الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  –قم  –ماجستير قانون خاص/ جامعة المصطفى العالمية  -4

 .الجمهورية اإلسالمية اإليرانية -االطروحة العلمية دامعة قم الحكوميةطالب دكتوراه في مرحلة كتابة  -5

 

 

 

 الخبرات االكاديمية

 

 

 

 الخبرات العملية

 المشاركة في عشرات المؤتمرات الدولية والمحلية ذات الطابع العلمي والسياسي. -2

ألمانيا الغربية  –فرانكفورت  –المشاركة في دورة حقوق األقليات في الدساتير الفيدرالية/ جامعة سان موريس  -7

2114. 

 المشاركة في اكثر من مؤتمر دولي للوحدة اإلسالمية والتقريب بين المذاهب االسالمية في طهران. -8

 المشاركة في عدة محاضرات تقيمها مراكز دراسات خارج العراق وداخله ومنها: -9

وان )حقوق المرأة بين الشريعة األردن / دراسة بعن –مركز العراق للدراسات االستراتيجية في عمان  - أ

 .2112والدستور العراقي( 

 .2112رابطة التدريسيين الجامعيين العراقية محاضرة بعنوان )الدستور العراقي والوحدة الوطنية(  - ب

دراسة وتعليق على كتاب )لماذا الدين ضرورة حتمية لإلنسان( للكاتب األمريكي القس هوستن سمث، منشورة   - ت

 .2118فية بيروت في مجلة رؤى الثقا

دراسة بحثية بعنوان )وجوب الطالق على الزوج في حال بذل المرأة لكامل مهرها( مقدمة الى معهد المرتضى  - ث

 .2118لدراسة العلوم اإلسالمية 

دراسة بحثية بعنوان )دقة المعطى العلمي في اثبات الهالل فلكياً( مقدمة الى معهد المرتضى لدراسة العلوم  - ج

 .2119اإلسالمية 

 



 

 

 للصحفي األمريكي ا د أولمرت (تقسيم – ديمقراطية – دكتاتورية المستقبل عراق) دراسة وتعليق على كتاب - ح

 .2119 بيروت الثقافية رؤى مجلة في منشور

مقال تحت عنوان )صنعة المؤرخ وأثرها في تاريخ تدوين المدن اإلسالمية( مقدمة الى اتحاد المؤرخين العرب  - خ

. 

 الحضانة( منشور عبر موقع الخالص في صفحة االنترنت.بحث بعنوان )حق  - د

( وحقوقها األقليات حماية سبل) حول البرلمانية األوقاف لجنة في السلمي التعايش لجنة الى مقدمة دراسة - ذ

2112. 

 .2118 النشر قيد العالمية البيت آل جامعة الى مقدم( قرآني منظور من االزمات إدارة فن) عنوان تحت مقال - ر

 القانون بين اإلسرائيلي الكيان مع التطبيع مستقبل) بعنوان دراسة االستراتيجية للدراسات ابابيل مركز - ز

 .2121( والشريعة

 اإلصدارات:

 كتاب مطبوع تحت عنوان )العراق في قلب الحدث(. –أ 

 كتاب مطبوع تحت عنوان )الصوم ُجنة من النار(. -ب

 كتاب مطبوع تحت عنوان )الحقوق المالية للزوجين / دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفقه اإلسالمي(. –ج 

 كتاب تحت عنوان )معالم التجديد الفقهي عند الشيخ محمد الخالصي(. قيد الطبع. –ح 

 كتاب تحت عنوان ) حقيقة دور ابن العلقمي في سقوط بغداد( قيد الطبع.

 قاالت صحفية منشورة في الصحف العراقية.إضافة الى عدة م

 

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 ال يوجد

 

 اللغات

 العربية



 السيرة الذاتية

 االسم الكامل : حسن سعيد عداي عسكر السراي

 1951الميالد : 

 الحالة االجتماعية : متزوج 

 التحصيل العلمي

 بدرجة جيد جداً  1976حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون )جامعة بغداد (  -1

 بدرجة جيد جدا  1982داد ( على شهادة الماجستير في القانون )جامعة بغحاصل  -2

 بدرجة امتياز . 1988حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون )جامعة بغداد (  -3

 

 الخبرة الوظيفية

 العامة في وزارة الداخلية سابقاً  اإلدارةمشاور قانوني في  -1

 ية سابقاً باحث قانوني في مركز البحوث والدراسات القانون -2

 عضو هيئة تدريسية سابقاً في كلية الشرطة لمدة عشرين عاماً  -3

 ضو هيئة تدريسية )محاضر ( في كلية القانون / جامعة بغداد .ع -4

 عضو هيئة تدريسية )محاضر ( في كلية التراث الجامعة سابقاً . -5

 عضو هيئة تدريسية )محاضر ( في كلية اليرموك الجامعة سابقاً . -6

 نقابة المحامين في  حالياً محامي بصالحية مطلقة )ج( وعضو اللجنة القانونية  -7

 خبير قضائي معتمد في سجل الخبراء -8

 خدمة وظيفية اكثر من ثالثين سنة  -9

 

 الخبرات العلمية

 مشرف على عدد من طلبة الدراسات العليا في القانون  -1

 مساعد  أستاذي بدرجة حاصل على لقب علم -2

 الشرطة لمدة اكثر من عشر سنوات  في كليةية الترقيات العلمرئيس لجنة  -3



 مناقشة عدد من الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا . -4

 خبير علمي في عدد من اطاريح ورسائل الماجستير والدكتوراه . -5

  واإلدارةفي مجال القانون  واألبحاثنجاز عدد من المؤلفات ا -6

 ةوالمكافأاالوسمة والجوائز 

ثالثون شكر وتقدير نتيجة المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات  30الحصول على اكثر من  -1

 العلمية 

عشرون جائزة نقدية او عينية نتيجة تقديم العديد من البحوث والدراسات  20الحصول على اكثر من  -2

 .العملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملف الشخصي:

 االسم : أيوب يوسف سالم دمحم العبيدي

 العنوان : االنبار _ القائم

 الحالة االجتماعية : متزوج

 ayob198177@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 09953083040 – 09849077870الهاتف : 

 

 الخبرات:

 التدرس 

 

 الدراسي:التحصيل 

  / قانون مدنيدكتوراه في القانون الخاص 

 

 : االنجازات والخبرات

 شهادة طرائق التدريس 

 شهادة صالحية التدريس 

  ورشةةةة عمةةةل بعنةةةوان//التحكيم وفقةةةا الت اقيةةةة المركةةةز الةةةدولي لتسةةةوية منازعةةةات

جمهوريةةةة مصةةةر  -القةةةا رة 0047أبريةةةل  03-04( لل تةةةرة مةةةنICSIDاالسةةةترمار 

 العربية.

   ورشة عمةل بعنةوان//التحكيم التجةاري الةدولي ودوره فةي حةل النزاعةات التجاريةة

 المركز العراقي للتحكيم الدولي.والمقامة في  0047آذار  48 – 40لل ترة من 

  والمقةةةام فةةةي كليةةةة  47/7/0040-48مةةةرتمر ابتكةةةارات الطةةةالب الةةةدوليين لل تةةةرة

 جمهورية مصر العربية.-جامعة المنصورة -الحقوق

  والمقامةة فةي جامعةة  5/5/0040-4دورة أخالقيات ومنهجية البحث العلمةي لل تةرة

 جمهورية مصر العربية. -بنها

 

mailto:ayob198177@gmail.com


 4/9/0040ولغايةة  0040-0-09دورة أساسية لل ترة مةن  -دورة الموارد البشرية 

 والمقامة في مركز األنبار األقليمي.

 والمقامةةةة فةةةي مركةةةز  40/40/0007-0دورة أساسةةةية لل تةةةرة  -دورة بنةةةال ال ريةةةق

 األنبار االقليمي.

 مركةز والمقامة في  47/44/0007-43دورة أساسية لل ترة  -دورة ادارة المشاريع

 األنبار االقليمي.

 والمقامةةةة فةةةي  00/40/0007-48دورة أساسةةةية لل تةةةرة  -دورة القيةةةادة واالتصةةةال

 مركز األنبار االقليمي.                                                             

 

 اللغات:

 العربية 

 

 المرل ات:

   0048المسرولية المدنية لل ريق الطبي   دار الجامعة الجديد. 

  0048الجديد   عقود التجارة االلكترونية  دار الجامعة االلتزام باالعالم في.  



 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 حسين عالوي هاشم :الكامل  األسم

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 كلية مدينة العلم الجامعة مكان العمل الحالي:

     husain.alawi@mauc.edu.iq  :ترونيالبريد األلك

 

 

 الشهادات

 حاصل على شهادة الماجستير من كلية القانون / جامعة بغداد

 طالب دكتوراه في مرحلة كتابة االطروحة في كلية القانون / جامعة بغداد

 

 

 الخبرات االكاديمية

 المؤتمرات والندوات العلمية القانونيةالمشاركة في العديد من 

 

 

 الخبرات العملية

 وحاصل على هوية نقابة بصالحية مطلقة )ج( 4102العمل في مهنة المحاماة من تاريخ 

 

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 ال يوجد

 

 اللغات

 واالنكليزية  العربية
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