
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السرية الذاتية                                                                                         

                                                         

 يثي واللقب: شذى مظفر حسني احلويزاالسم الثال

 2/3/1963تاريخ الوالدة: 

 الديوانيةحمل الوالدة: 

 shatha.hussien@qu.edu.iqاالمييل:   

 2006اريخ التعيني / ت

 م   يف الشريعة اإلسالمية من جامعة املصطفى / مجهورية إيران اإلسالمية.1999لوريوس: تاريخ احلصول على البكا -

 يف الشريعة اإلسالمية من جامعة املصطفى / مجهورية إيران اإلسالمية.م 2003تاريخ احلصول على املاجستري  -

 لية الفقه/ جامعة الكوفة.ك اإلسالمية منفلسفة يف الشريعة والعلوم  2021تاريخ احلصول على شهادة الدكتوراه  -

 م.2012 /10 /24حصلت على لقب املدرس بتاريخ  -

 م 2017 /7/8حصلت على لقب اإلستاذ املساعد بتاريخ  -

 



 

 هي كاآلتي ...بشكل منفرد  مت نشرها و بإعدادهااليت قمت  بحوث من ال -

 بني الشريعة اإلسالمية والقانون /  حق املؤلف -1

 . 254 -228م  من صفحة  2008كانون االول  -اجمللد االول  -الثاني جملة القادسية للقانون و العلوم السياسية / العدد             

  /)جرمية ( يف الشريعة االسالمية والقانون )دراسة مقارنة(   الرشوة -2

، ) عدد خاص بوقائع املؤمتر العلمي  م 2008 تشرين الثاني  - االول اجمللد - االول  العدد/  السياسية العلوم و للقانون القادسية جملة          

 382 -349ص   من االول لكلية القانون 

  /يف الفقه االسالمي والقانون العراقي  حضانة االم -3

 . 406 -381من ص   ،   م 2011حزيران  - الرابع اجمللد - االول  العدد/  السياسية العلوم و للقانون القادسية جملة         

 /  االسالمية االسم املدني يف الشريعة -4

م / العةدد التاسةع والعاشةر /       2012هةة  1433حولية املنتدى ) املنتدى الوطين ألحباث الفكر و الثقافةة مجعيةة علميةة( السةنة اةامسةة               

 . 166 -135من ص 

 يف قانون االحوال الشخصية العراقي و الفقه االسالمي /  حضانة الطفل -5

 .634 -601م ، من ص 2016اجلزء الثاني  للعام  -اجمللد التاسع  -الثاني  جملة اوروك للعلوم االنسانية / العدد        

 يف محاية املاء من التلوث /  اساليب الشريعة االسالمية -6

 .   345 - 320م ، من ص 2016السنة التاسعة  - 26جملة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية / العدد        

 



 

 قارنة (/   ) دراسة م قواعد فقهية يف االقرار -7

 .335 -290من ص    /م  2016نيسان  - السابع  اجمللد - االول  العدد/  السياسية العلوم و للقانون القادسية جملة          

 يف ضوء قاعدة ال ضرر وال ضرار )دراسة مقارنة( /  محاية البيئة يف الشريعة االسالمية -8

 .156 -133م   من ص 2017ه   1438آذار   /31العدد  - جملة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية السنة العاشرة           

 )دراسة مقارنة بقانون االحوال الش خصية العراقي /     االساس الفقهي للمطالبة باملهر -9

 .202 -181من ص  م،2017ه  1438آب  /33 العدد - العاشرة والسياسية السنة القانونية للعلوم الكوفة لةجم          

  وذجا( أمن املرأة) االجتماعي عند ابن رشدالفقه  -10

  (باحثني )جمموعةنقدية يف مسالك االستدالل / املؤلف  )قراءةحتت عنوان فقه ابن رشد كتاب حبث يف          

 .128 - 101النجف االشرف    من ص  -مطبعة الثقلني  ه،1439م 2017، 1اشراف وتقديم االستاذ الدكتور عبد االمري كاظم زاهد / ط ب       

اإلستثمار يف التشريع اإلسالمي، ضمن وقائع املؤمتر العلمي الدويل اإلفرتاضي األول لطلبة الدراسات العليا يف كليات -11 

 .2020القانون 

 

 

 

 

 


