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 السرية الذاتية
 

 غًُ سٌغبٌ جبدس يغؼذ انًشؼم االعى :

 ثصشح - 7/1/1973: يكبٌ ٔرأسٌخ انٕالدح

 لضبء انًذٌُخ -يحبفظخ انجصشحانؼُٕاٌ :

 )اخزٍبسي(:سلى انٓبرف

 drghani200347@gmail.com   : انجشٌذ االنكزشًَٔ

  : ٔانجٓخ انًبَحخ ٔربسٌخ انحصٕل ػهٍٓب انشٓبداد

 6/6/2007 زبسٌخث/ كهٍخ انمبٌَٕ  ثغذاد/جبيؼخ  دكزٕساِ -

 29/8/2000يبجغزٍش / جبيؼخ ثغذاد / كهٍخ انمبٌَٕ ثزبسٌخ  -

 15/7/1997ثكبنٕسٌٕط / جبيؼخ انجصشح / كهٍخ انمبٌَٕ ثزبسٌخ  -

 

  :ٔربسٌخ انحصٕل ػهٍٓب انًشرجخ انؼهًٍخ

 41/6/6146 / اعزبر -

 11/11/2007اعزبر يغبػذ /  -

 6/6/2007يذسط /  -

 11/11/2001يذسط يغبػذ /  -

 نخبصانمبٌَٕ ااالخزصبص انؼبو : 

 يذًَلبٌَٕ االخزصبص انذلٍك : 

 األَكهٍضي انهغبد انزً ٌجٍذْب :

 رذسٌغً انٕظٍفخ انحبنٍخ :

  ٔرٕاسٌخٓب:انًُبصت انزً رٕالْب فً انكهٍخ 

 

 انًكبٌ ربسٌخ انحصٕل ػهٍّ انًُصت

 كهٍخ انمبٌَٕ / جبيؼخ انجصشح 1/11/2013 يذٌش شؼجخ جٕدح االداء

نغبٌخ 13/6/2017 سئٍظ فشع انمبٌَٕ انخبص

 االٌ

 كهٍخ انمبٌَٕ/ جبيؼخ انجصشح

 

 

 

 انجحٕس انًُشٕسح ٔانًؤنفبد :

 انحًبٌخ انًذٍَخ نهًؼهٕيبد غٍش انًفصح ػُٓب -1

 لجم انزؼبلذ فً ػمذ االعزٓالن ثبإلػالورحذٌذ االعبط انمبًََٕ نالنزضاو  إشكبنٍبد -2
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 دساعخ يمبسَخ –زمبثم االنزضاو ثزمذٌى انًؼهٕيبد فً ػمذ انزأيٍٍ ان -3

 انًبنٍخ األٔساقانًغؤٔنٍخ انؼمذٌخ نهٕعٍظ فً عٕق  -4

 انضًبٌ ثًجشد انطهت -5

 ًُفكشح األنزضاو انزضبي -6

 المسؤولية عن فايروس الحاسبمدى التزام البائع في  -7

 الضوابط القانونية للعقد المركب -8

 دراسة مقارنة –االلتزام باألعالم في العقد األلكتروني -9

 دراسة مقارنة –النظام القانوني للوكيل األلكتروني -10

 الضوابط القانونية ألتفاق لتحكيم في عقد األستثمار التكنولوجي -11

 جرااا  التنفيييةالدور االستثنائي للمحكمة المدنية في اال -12

 دراسة مقارنة –النظام القانوني لشهادة النوثيق األلكتروني -13

 اثر تطور مفهوم الخطأ بين اليمة المالية والمسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة -14

 النظام القانوني لعقد و االستثمار النفطي -15

 

 

 انًٕاد انزً دسعٓب فً انذساعخ االٔنٍخ :

لااابٌَٕ  -5 انًاااذخم نذساعاااخ انمااابٌَٕ -4انؼمااإد انًذٍَاااخ  -3 انحمااإق انؼٍٍُاااخ -2االنزضايااابد  -1

لاابٌَٕ  -9لاابٌَٕ انزفٍااز  -8يااذخم نذساعااخ انشااشٌؼخ  -7لاابٌَٕ االصجاابد  -6انًشافؼاابد انًذٍَااخ 

انشاشكبد  -13لبٌَٕ رجابسي  -12دٔنً ػبو  -11لبٌَٕ دٔنً خبص  -10االحٕال انشخصٍخ 

راابسٌخ  -17انااُظى انغٍبعااٍخ  -16نذعاازٕسي انماابٌَٕ ا -15االٔساق انزجبسٌااخ   -14انزجبسٌااخ 

 انذٔنٍخ خاإلعزشارٍجٍ -20ػاللبد دٔنٍخ  -19لبٌَٕ انؼًم  -18انمبٌَٕ 

 

 

 

 

 انمبٌَٕ انذٔنً انخبص انًٕاد انزً دسعٓب فً انذساعبد انؼهٍب:

 6 طبسٌح انزً اششف ػهٍٓب نهًبجغزٍش:ألػذد انشعبئم ٔا

 : يزذسةانذٔساد انزطٌٕشٌخ)انزً شبسن فٍٓب كًحبضش أ 

   2000دٔسح طشائك انزذسٌظ انخبصخ ثبنزشلٍبد انؼهًٍخ عُخ  -1

 2007دٔسح حمٕق االَغبٌ  فً انًؼٓذ انذًَبسكً انزً الًٍذ فً انكٌٕذ عُخ   -2

 2014 اجزٍبص دٔسح رغٌٕخ يُبصػبد انؼمٕد انحكٕيٍخ ثبنزحكٍى انزً الًٍذ فً جبيؼخ ثبسٌظ عُخ -3

 دٔسح رؼهٍى انحبعٕة -4

 انحصٕل ػهى كفبءح انهغخ انؼشثٍخ -5
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 انًؤرًشاد انزً شبسن فٍٓب كجبحش:

 انًكبٌ انزبسٌخ اعى انُشبط

 

 حٕل انغٍبعخ انزششٌؼٍخ انًؼبصشحيؤرًش  -1

 جبيؼخ كشثالء/ انمبٌَٕ 2007/2008

 

 يؤرًش دٔس انمٕاٍٍَ فً انًجزًغ االَغبًَ -2

 انمبٌَٕثبثم/ جبيؼخ  2008/2009

 

 انغٍبعخ االلزصبدٌخ -3

جبيؼخ انجصشح/ كهٍخ االداسح  2006/2007

 ٔالزصبد

 

 يؤرًش عٕق االٔساق انًبنٍخ -4

 جبيؼخ انجصشح/ انمبٌَٕ 2013/2014

 يؤرًش انحشذ انشؼجً -5

 

اػذرّ ٍْئخ انحشذ انشؼجً  2016/2017

 فً انجصشح

يؤرًش ٔعبئم انُٕٓض ثبنجصشح ػبصًخ الزصبدٌخ  -6

 نهؼشاق

جبيؼخ انجصشح/ كهٍخ  2015/2016

 انمبٌَٕ

 للنهوض أساس التشريعية اإلصالحا يؤرًش  -7
 العراقي بالواقع

جبيؼخ انجصشح/ كهٍخ  2016/2017

 انمبٌَٕ

انزحذٌبد انًؼبصشح ٔاصشْب انشاثغ )) انًؤرًش انؼهًً  -8

 ((ػهى انحشكخ انزششٌؼٍخ فً انؼشاق

 جبيؼخ انجصشح/ لبػخ يبسال 29/3/2018

 

 

 

 

 

 

 

 


