
 

 

 

 

 

 

 

 

 السٕزي الذاذًٕ
 

 

 

 

 عالء عثذ االمٕز مُسّ حسٕه الىائلٓ:   ـم ـــــــــاالســ

 26/8/1979: الد ــذارٔخ المٕـ

  16/11/2003ذارٔخ الرعٕٕه تعقذ:

  9/5/2007ذارٔخ الرعٕٕه علّ المالك الذائم:

 مرزَجالحالح الزَجٕح :

 القاوُن الرجارْ -الشٍادج الحالٕح : دكرُراي فٓ القاوُن الخاص

 مسلم :   الذٔـــــــــــاوح

  ذذرٔسٓ: ًــــــــــــالُظٕف

 مذرس   الذرجح العلمٕح :

 جامعح القادسٕح -كلٕح القاوُن:        عىُان العمل

 alaalaw963@gmail.com:كرزَوٓ الثزٔذ إالل

 

 

 

 أَالً : المؤٌالخ العلمٕح

 

ذالتاريخذةذـــالؽؾقذاجلامعةذالدرجةذالعؾؿقة

 بكالوريوس

 

ذ1/7/2001ذالؼانونذبابل

ذ8/7/2013ذالؼانونذبابل املاجستري



 

 

 

 

 

 

 

 

 هالدكتورا

 

ذ21/9/2020ذالؼانونذبابل

ذذذ أخرى

 االلقاب العلمٕحثاوٕاً : 

 

 

 

 : المقزراخ الذراسٕح الرّ قمد ترذرٔسٍا ثالثا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

-2015-ذ2014 الوصقةذوادلرياثذالؼانونذاخلاصذ1

ذ2016-2017

ذ2018-2017 الشريعةذاالدالمقةذالؼانونذاخلاصذ2

وحلدذذ2019-2018 االوراقذالتجاريةذالؼانونذاخلاصذ

ذاالن

-ذ2015-2014ذالؼانونذالتجاريذاالدارةذواالقتصادذذ

ذ2016

 

 :الرٓ أشزف علٍٕا( الزسائل  ،االطارٔح  ): راتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

ذذذاليوجدذ1

ذذذذ2

 

 الرٓ شارك فٍٕاالعلمٕح َالىذَاخ المؤذمزاخ : خامسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

التشغقلذاجلوازيذوالوجوبيذالموالذذ1 ) حبث / بودرت حضور(

ذادلػؾس

جامعةذ–كؾقةذالؼانونذذ26/10/2020

ذالؼاددقةذالؼاددقة

ذحماضر

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 16/1/2014 مدرس مساعد 1

 21/9/2020 مدرس 2



 

 

 

 

 

 

 

 

ذمعؼبذعؾؿيذكؾقةذالؼانونذجامعةذالؼاددقةذ15/10/2020ذادلؤمترذالعؾؿيذلطؾبةذالدراداتذالعؾقاذ2

ذحضورذندوةذالؼاددقة-كؾقةذالؼانونذ11/2/2020ذالتعؾقمذالؼانونيتطويرذبرنامجذذ3

ذحضورذندوةذجامعةذذيذقار-كؾقةذالؼانونذ27/8/2021ذمػفومذادلورنذ4

ذحضورذندوةذجامعةذالـفرين-كؾقةذالؼانونذ21-2-8-24ذالعـفذاالدريذيفذالعراقذ5

ذحماضرذكؾقةذالؼانونذجامعةذالؼاددقةذ11/4/2021ذنشرذثؼافةذاجلودةذ6

ذحماضرذجامعةذالؼاددقة-كؾقةذالؼانونذ17/3/2021ذعؼدذالشراءذباهلامشذ7

ذحماضرذكؾقةذالؼانونذالؼاددقةذ2021-6-16ذدرادةذنؼديةذلؼانونذادلصارفذ8

ذحضورذندوةذكؾقةذالؼانونذالؼاددقةذ2021-8-23ذجرائمذالعـفذاالدريذ9

ذحضورذندوةذكؾقةذالؼانونذالؼاددقةذ2020-11-17ذاالمنذاالنتخابيذ10

حتؾقلذقانونذانتخاباتذلدـةذذ11

ذ2020

ذحضورذندوةذمعفدذالعؾؿنيذ31-12-2020

ذحضورذندوةذمعفدذالعؾؿنيذ2020-11-16ذقانونذمعادلةذالشفاداتذ12

ذحضورذندوةذكؾقةذالؼانونذالؼاددقةذ2021-8-9ذمواضعذاخػاقذاحملؽؿةذاالحتاديةذ13

ذحضورذندوةذالؼاددقة-كؾقةذالؼانونذذ2019-4-29ذقراءةذقانونقةذيفذتعديلذالؼانونذالػرنذ14

ذذذذذ

  االخزِ: األوشطح العلمٕح  سادسا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

ذذدرادةذمقدانقةذمؼدمةذلدائرةذالتدجقلذالعؼاريذيفذالديوانقةذيفذكؾقةذالؼانونذمـاقشةذحبوثذخترجذرؾبةذادلرحؾةذالرابعة

ذحولذواقعذالبـاءذيفذاالراضيذالزراعقة

ذ

ذ

ذ

ذذ

ذذ

ذذ

 

 َ شٍاداخ الرقذٔز. الجُائز كرة الشكز ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 3202 كلية الطبعميد  2233ذ1

 3223 كلية الطبعميد  337ذ2



 

 

 

 

 

 

 

 

 3223 كلية الطبعميد  0783ذ3

 3227 كلية الطبعميد  0271ذ4

 3223 كلية الطبعميد  120ذ5

 3221 كلية الطبعميد  0237ذ6

 3221 عميد كلية الطب 3203ذ7

 3223 الطبكلية عميد  37ذ8

 3222 عميد كلية الطب 2211ذ9

 3227 عميد كلية الطب 3128ذ10

 3222 عميد كلية الطب 3382ذ11

 3222 عميد كلية الطب 332ذ12

 3222 عميد كلية الطب 1312ذ13

 3202 عميد كلية الطب 2233ذ14

 3208 رئيس جامعة القادسية 08231ذ15

 3202 رئيس جامعة القادسية 30378ذ16

 3201 عميد كلية القانون 323ذ17

 3208 عميد كلية القانون 218ذ18

 3232 رئيس الجامعة 8218رقمة ذ19

 3232 رئيس الجامعة 3230ذ20

 3232 وزير التعليم 327ذ21

 3232 وزير التعليم 823ذ22

 3230 عميد كلية القانون 0373ذ23

 3230 وزير التعليم 0273ذ24

 3230 عميد كلية القانون 717ذ25

 3230 وزير التعليم 123ذ26

 

 الثحُز العلمٕح :ثامىا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 2014 درادةذمؼارنة-توثققذقراراتذالتحؽقمذااللؽرتونيذبالتوققعذااللؽرتوني 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 درادةذمؼارنة–ادلػاوضاتذااللؽرتونقةذكودقؾةذلػضذمـازعاتذعؼودذالتجارةذالدولقةذ 2

 2016 درادةذمؼارنة-تبادلذالبقاناتذااللؽرتونقةذيفذالعؿؾقاتذالتجاريةذالؽرتونقًا 3

 2020 درادةذمؼارنة-االدارةذادلباذرةذلتشغقلذاموالذالتاجرذادلػؾس 4

 2020 درادةذمؼارنة-ادلػؾسذعؾىذالعؼوداثارذتشغقلذاموالذالتاجرذ 5

 الكرة المؤلفح أَ المرزجمح.:"ذاسعا

 سىح الىشز أسم الكراب خ

  الُٔجذ 1

2   

3   

4   

5   

 

 اخ .ــ:اللغ "عاشزا

 عربي     @@@        

 


