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                    يسنسميرة حسين مح االسم:

 في القانون المدني استاذ مساعد دكتور العممي:لمقب ا
 القانون الخاص العام:التخصص 

 ق: القانون المدنيالتخصص الدقي
كمية  _ ي  القادسة _ جامعة وزاره التعميم العالي والبحث العممي  _ العراق العمل:مكان 
 القانون 

 
 الشهادات الحاصمة عميها:

 
كمية   ،جامع  بابةل العراق، ،مكان الحصول عمى الشيادة قانون:بكالوريوس  -1 

 .2002القانون، سن  الحصول عمييا 
الرسةةةةال   رلةةةةا المةةةةري  و  ةةةةره فةةةةي  الخةةةةاص: عنةةةةوانن سةةةةتير فةةةةي القةةةةانو ماج -2

 ،العةةةراق –بمةةةد الحصةةةول عمةةةى الشةةةيادة  – دراسةةة  مقارنةةة   –المسةةةيولي  المدنيةةة  
 .2006 عمييا،الحصول الحصول  القانون، تاريخكمي   ،بابل  جامع
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المدنيةةةةةة   دارة   المسةةةةةةيولي ن الرسةةةةةةال  عنةةةةةةوا المةةةةةةدني:دكتةةةةةةوراه فةةةةةةي القةةةةةةانون  -3
بمةةد الحصةةول   ،دراسةة  مقارنةة  – أ ال بةةي لمعةةاممين فييةةاالمستشةة ى عةةن الخ ةة

 .2015، تاريخ الحصول عمييا حموان مصر، القاىرة، جامع مييا، ع
 

 االنجازات العممية أهم
 المنجزة.و والمقبول  لمنشر المنشورة البحوث   وال:
     التسجيل.الوعد بالبيع في العقود الشكمي  و  ر عدم   -1
   .ال بي  غير المشروع   دراس  مقارن   عمالاألالمسيولي  الناشئ  عن   -2
دراسةةةةةة  مقارنةةةةةة  بال قةةةةةةو  القةةةةةةانون الواجةةةةةةب الت بيةةةةةةق عمةةةةةةى العقةةةةةةد االلكترونةةةةةةي  -3

    .ا سالمي
    والت بيق.ازدواج الجنسي  بين النظري    -4
    .الحماي  العقدي  لممعرف  ال ني  في عقد نقل التكنموجيا  -5
ستشةةةة ى عةةةةن الخ ةةةةأ ال بةةةةي فةةةةي الم  دارةعالقةةةة  السةةةةببي  فةةةةي   ةةةةار مسةةةةيولي   -6

  وال رنسي.التشريع العراقي والمصري 
ال بةةةةةي فةةةةةي التشةةةةةريع العراقةةةةةي  الخ ةةةةأجةةةةزام المسةةةةةيولي  المدنيةةةةة  الناشةةةةةئ  عةةةةةن  -7

  .والمصري وال رنسي
 . . لمان التعر  في عقد النشر -8
 0الحجز عل الحق المالي لمميلف -9
 

 قيد االنجاز البحوث-ثانيا 
 .البوتعقد عن الناشئ   المدني  المسيولي -1
 .في عقود بيع اآل ار واألموال ال قافي  التحكيم-2
 المدني  عن عقد االست مار المعرفي. المسيولي -3
 .بخالف التحكيم منازعات االست مار األجنبي تسوي -4
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المشاااابه بهاااا اااات الجامعاااات العباقياااة  الحمقاااات النقاشاااية –ثانياااا        
 اإلنسانية .والمنظمات 

 .2006 لسن  اج الجنسي  في قانون الجنسي  العراقيازدو ظاىرة   -1
 بين الشريع  ا سالمي  والقانون الولعي. ا نسانحقوق   -2
 .في المجتمعات العربي  و  ره األسريالعنف   -3
 .في التشخيص الخ أمسيولي  ال بيب عن   -4
دراسةةة  قانونيةةة  مقارنةةة  فةةةي قةةةانون الجنسةةةي  العراقةةةي عقةةةب الت ةةةور السياسةةةي   -5

 الجديد.
الزواج المخةتم  و  ةره عمةى جنسةي  األبنةام فةي قةانون الجنسةي  العراقةي الجديةد   -6

 .2006لعام 
    
  ىمي  االست مار األجنبي في العراق بعد الت ور السياسي._ 7
 المحاصص  و  رىا في الولع السياسي الراىن._ 8
 .الدول  في خمق نظام قانوني في ظل التغيرات الحدي   لممجتمع العراقي دور-9
نظري  الظروف ال ارئ  وا رىا عمى االلتزامات العقدية  فةي ظةل جائحة   -10

 كورونا.
 
 .القادسيةجامعة  –المواد التت تم تدبيسها ات كمية القانون  أهم
 األولى. ا سالمي  لممرحم تدريس مادة الشريع   -1
 ممرحم  الرابع .تدريس مادة القانون الدولي الخاص ل -2
 .مي في نسيجو الجديد لممرحم  الرابع تدريس مادة  صول ال قو ا سال -3
 ال ال  .تدريس مادة قانون العمل لممرحم   -4
 كمي  التربي  الريالي . اليندس ، ل الب، كمي دة حقوق االنسان تم تدريس ما -5
 تدريس مادة تاريخ قانون وشريع  حمورابي لممرحم  األولى. -6

  الخاصتدريس مادة فمس   قانون لمدراسات العميا قسم القانون  -7



 4 

    
 

 أهم الشهادات الحاصل عميها من خالل الدوبات التدبيبية العممية
 المغات.مركز  بابل،جامع   االنكميزي ،بالمغ   ك امةشيادة ال -1
 المغات. مركز القاىرة االنكميزي ، جامع شيادة التوفل بالمغ    -2
 .لحاسب مركز ا القادسي ،  جامع االنكميزي ،بالمغ  IC3شيادة  -3
 .الحاسب مركز  القادسي ،جامع   ،االنكميزي م الحاسبات بالمغ  شيادة عمو  -4
 مركز التدريب والت وير. القادسي ،شيادة  رائق التدريس في جامع   -5
  

أهم النشاااات التات تام القياام بهاا خاالل ممابساة مهناة التادبي  اات 
 كمية القانون.

 .2009لعام ي مجمس كمي  القانونف المم ل لتدريسي كمي  القانون -1
مةن قبةل وزارة التعمةيم العةالي  2008الحصول عمةى لقةب المةرامة الم الية  لعةام  -2

 والبحث العممي.
 سنوات متق ع .3علو لجن  االرشاد التربوي عمى مدى  -3
 جامع  القادسي . –علو لجن  انلبا  ال مب  لكمي  القانون  -4
 علو لجن  انلبا  كمي  اليندس . -5
 جامع  القادسي . –علو المجن  االمتحاني  لكمي  القانون  -6
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