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 المعلومات الشخصيةأوال: 

  الخزاعيسلطان االسم: صفاء متعب فجة 
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 .مكان التولد: الدٌوانٌة

 6334542354469رقم الهاتف: +

 safaa.faja@qu.edu.iqاالٌمٌل الرسمً: 

 

حصل على شهادة البكالورٌوس فً القانون من جامعة القادسٌة ومن العشرة األوائل  -

 .2005_  2004عام 

حصل على الماجستٌر فً القانون الخاص/ القانون المدنً من كلٌة القانون جامعة بابل.  -

١١٠١_ ١١٠٠. 

الدكتوراه بالقانون الخاص من كلٌة القانون جامعة كربالء وهو اول من حصل على  -

 .ٌحصل على معدل بتقدٌر جٌد جدا

ٌُمنح هذه الدرجة فً  - حاز على درجة االمتٌاز فً اطروحته للدكتوراه وهو اول من 

 .الكلٌة وباختصاص دكتوراه قانون خاص

 

كالفقه وأصول الفقه االسالمً والعقٌدة والفلسفة  ًعلوم متعدد خارج اختصاص تثانٌا: درس

 .والمنطق واللغة

 .العقائد والمنطق فً الجامعة اإلسالمٌةمواد كتدرٌس تم  -

 

 .١١٠٢_  ١١٠١ثالثا: تعٌن على مالك الجامعة اإلسالمٌة كلٌة القانون عام 
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 .١١٠٣تعٌن على مالك كلٌة القانون جامعة القادسٌة سنة 

العدٌد من الكتب والمؤلفات والبحوث المنشورة فً مجالت متعددة  لمية:: االثار العرابعا  

 .والمؤتمرات والندوات

 .شارك فً العدٌد من المؤتمرات الداخلٌة والدولٌة -

 .القاء العشرات من الحلقات والندوات النقاشٌة  -

مساهمات عدٌدة مع منظمات المجتمع المدنً السٌما فً قضاٌا العنف االسري وحقوق  -

 .اإلنسان وتمكٌن المرأة بالمجتمع

 

 

 .الكتب المؤلفة خامسا :

 .علم االستنباط القانونً.٠

 .اصول الفقه االسالمً دراسة قانونٌة  .١

 .التفرٌق القضائً لالٌذاء الجنسً الواقع بٌن الزوجٌن دراسة مقارنة بالفقه االسالمً .٢

 ..مقارنةالتنظٌم القانونً النتقال التركة الرقمٌة دراسة  .٣

 .اختالل التكافؤ المعرفً بٌن المتعاقدٌن دراٌة مقارنة .٥

 

 .البحوث غير القانونية سادسا :

  فً االسالمالمر بالمعروف والنهً عن المنكر المعاصرة لفلسفة  ال -9

 

 .البحوث القانونيةسابعا: 

 ، مقبول للنشر فً مجلة القادسٌة للقانون العلوم السٌاسٌة. اإلسالمًمقتضى العقد فً الفقه  .٠

منشور فً مجلة القانون والعلوم  .الفهم االجتماعً للنص القانونً دراسة اصولٌة فلسفٌة .١

 . 2092السٌاسٌة، العدد الثانً، 

 .2020، 92منشور فًٌ مجلة المحقق الحلً، العدد  .معٌار الحكم العقلً كمصدر للقانون .٢



  ، مقبول للنشر.نظرٌة الحكم القانون .٣

 .2020، منشور فً مجلة القانون المقارن، العدد الرابع، البناء المنطقً للتكٌٌف القانونً .٤

، مقبول للنشر فً مجلة الحقوق لكلٌة دور الموروث االصولً فً االستدالل القانونً .٥

 القانون جامعة كركوك.

 ، مقبول للنشر فً مجلة كلٌة الحقوق جامعة كركوك.قدٌةتهافت المنطق القانونً دراسة ن .١٣

 .2094ن منشور فً مجلة الجامعة اإلسالمٌة المعاصرة الشرٌعة والقانوقٌمة الحق بٌن  .١٤

منشور فً مجلة الدراسات اإلنسانٌة، الجامعة المستنصرٌة،  .ة مبدأ تغٌر االحكام القانونٌ .١٥

2020. 

. منشور فً مجلة القادسٌة على رضا المتعاقد دراسة مقارنةاثر المستندات االعالنٌة  .٧

 .2092للقانون والعلوم السٌاسٌة

٩. 5-The legal position on the transmission of personal inheritance and its conflict 

with the right to privacy. A comparative study in Iraqi, Egyptian, American, British, 

German and French law. ( Clarivaite journal )(RELIGACIÓN Revista de Ciencias 

Sociales y Humanidades - Ogest\2019). 

 .2020اإلرث الرقمً دراسة مقارنة ، منشور فً مجلة القانون المقارن، جامعة بغداد،  -6

منشور فً مجلة القادسٌة للقانون  التنظٌم القانونً النتقال حق االستثمار دراسة مقارنة .٠١

 .2094والعلوم السٌاسٌة، 

منشور فً مجلة القانون القادسٌة  .الرؤٌة الفقهٌة الحدٌثة فً حكم القانون الوضعً  .٠٠

 .2095للقانون والعلوم السٌاسٌة، 

ون مجلة الكوفة للقان .دور العرف فً حٌاة القاعدة القانونٌة دراسة مقارنة بالنظم الوضعٌة .٠١

 والعلوم السٌاسٌة.

  ، مجلة الحقوق جامعة تكرٌت..رفض الوصٌة دراسة تحلٌلة بالفقه االسالمً .٠٢

مجلة  .مبدأ االحالة على الفقه االسالمً دراسة مقارنة فً تشرٌعات االسرة العربٌة .٠٣

 2020 القادسٌة للقانون والعلوم السٌاسٌة.

مجلة  .دراٌة مقارنة ١١٠٥لسنة  ٢صرفٌة رقم قراءة قانونٌة فً نظام ضمان الودائع الم .٠٤

 .2093القادسٌة للقانون والعلوم السٌاسٌة، 



 .2096مجلة رسالة الحقوق  .االعتبار الشخصً فً العقود المدنٌة .٠٥

 .2020مجلة رسالة الحقوق  .كترونًلالتنظٌم القانونً للطالق اال .٠٧

منشور فً وقائع المؤتمر الدولً  .الزوجٌةاثر االصابة بفاٌروس كورونا على الرابطة  .٠٩

 .2020األول لكلٌة االمام الكاظم. 

منشور فً مجلة القانون الجامعة  .اثر االصابة بفٌروس كورونا على قضاٌا االسرة .٠٨

 .2020المستنصرٌة، 

منشور فً مجلة  .قراءة قانونٌة فً مشروع قانون الحماٌة من العنف االسري العراقً .١١

 .2094للثقافة والتنمٌة.العراقة 

( من قانون االحوال الشخصٌة العراقً رقم ٤٧قراءة تحلٌلٌة فً تنفٌذ المادة )دراسة ) .١٠

 ( مقدمة الى مدٌرٌة تنفٌذ الدٌوانٌة، ومصادق علٌها..المعدل ٠٨٤٨لسنة  ٠٩٩

 (.انٌةدور التشرٌعات الزراعٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة فً محافظة الدٌودراسة فً ) .١١

  ومصادق علٌها من قبل رئاسة الجامعة القادسٌة.

مجلة الكوفة للقانون والعلوم السٌاسٌة  . التفاوت المعرفً بٌن المتعاقدٌن دراسة مقارنة.١٢

2093. 

 (CV) السٌرة الذاتٌة

 

 

 :المواد التي درّسها سابقا ويدرّسها حالياثامنا: 

 الدراسة األولية. - أ

 نظرٌة االلتزامات . -9

 العٌنٌة. الحقوق -2

 أصول الفقه اإلسالمً. -4

 العقود المدنٌة. -3

 العقائد. -2

 المنطق القانونً. -3

 قانون عقوبات قسم خاص. -4



 الوصٌة والمٌراث. -5

 مدخل لدراسة القانون. -6

 مدخل لدراسة الشرٌعة. -90

 تارٌخ قانون. -99

 

 الدراسات العليا. - ب

 مادة الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون. -

 

 

 

 :كتب الشكر والتقدٌر

 (.2من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً عدد ) كتاب شكر وتقدٌر -9

 .90كتب شكر من رئٌس الجامعة عدد  -2

 (.30كتب شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة القانون والكلٌات األخرى عدد) -4

 

 

 

 

 

 

 .المناصب اإلدارية الحالية والسابقةعاشرا : 

 (.2092مقرر قسم القانون )  -9

 (.2020( و)2094سنة )مسؤول شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً  -2

 مسؤول الشعبة القانونٌة فً كلٌة القانون جامعة القادسٌة )مستمر(. -4

 رئاسة وعضوٌة العدٌد من الجان التحقٌقٌة وغٌرها . -3



 

 

 

 

 

 .الشهادات والدورات التدريبيةالحادي عشر: 

 شهادة توفل باللغة اإلنكلٌزٌة. -9

 شهادة كفاءة اللغة العربٌة. -2

 بشرٌة.شهادة تدرٌب تنمٌة  -4

 شهادة تطوٌر طرائق تدرٌس. -3

 شهادة تطوٌر التعلٌم االلكترونً. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Name\ Safaa Meteb Faja Sultan Al-Khuzai. 

Birth\ Iraq\ Diwaniyah\ 10\10\1985. 

Marital status: Married. 

Educational attainment  /  

1-  Bachelorios of Law - College of Law / University of Qadisiyah (from the top 

ten) for the year (2007-2008(. 

2- Master in Private Law \ Civil Law \ College of Law - University of Babylon for 

the year (2011-2012 (..  

3- PhD student - College of Law - University of Karbala. 

4- Academic title: teacher. 

 

 Academic title: teacher 

1-  The date of the appointment is 12/16/2013. 

Workplace . 

2- Teaching at the College of Law / University of Qadisiyah / Iraq. 

3- Lecturer at the Islamic University College - Diwaniyah / Iraq. 

* Research published. 

1- The effect of advertising documents on the contractor's satisfaction (Journal of 

the College of Law, Qadisiyah University. 

-2 Social understanding of the legal text (Journal of the College of Law, University 

of Qadisiyah. 

3- Legal regulation of the transfer of the right to investment in light of the second 

amendment law to the Iraqi Investment Law 

(Journal of the College of Law \ University of Babylon (.  



-3 The role of custom in the life of the legal rule (Journal of the College of Law \ 

University of Kufa (.  

5-The legal position on the transmission of personal inheritance and its conflict 

with the right to privacy. A comparative study in Iraqi, Egyptian, American, British, 

German and French law. ( Clarivaite hournal )(RELIGACIÓN Revista de Ciencias 

Sociales y Humanidades - Ogest\2019) 

6-Rejection of the will (accepted for publication in the Journal of the Faculty of 

Law, Tikrit University). 

*Conferences and symposia. 

1- Participation in the conference on strengthening legal construction in state 

institutions as a researcher. 

2- Participation in the conference of the Islamic University College as a 

researcher. 

3-Participate in a symposium to discuss the draft law on protection from family 

violence as a researcher. 

4-Participation in a symposium on the promotion of human rights in the laws 

projects in the Parliament. 

*Administrative tasks. 

1- Department Assessant the Islamic University College for the year (2012-2013). 

2- Secretary of the Library of the College of Law of the University of Qadisiyah for 

the year (1014  )-  

3-Responsible of the legal unit in the College of Law at the University of Qadisiyah 

for the year (2015-2016). 

 

 


