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 انسرية انذاتيت
 

 منقز عبذ انشضا عهً عبذ انشضا انفشدان:االسى 

 2792/:/12بصشة / :انىالدةيكاٌ وتأريخ 

 شٍخ ابشاىٍم –ابً انخصٍب  –بصشة انعنىاٌ:

 :5985287987 :اهلاتفرقى 

 munketh.alfardan@yahoo.com:االنكرتونيانربيد 

 : واجلهت املاحنت وتاريخ احلصىل عهيها انشهاداث

 الكلية الجامعة البلد المانح تاريخ الحصول عليها الشهادة

 ماجستير
 

 القانون بغداد العراق 22/1/2003

 القانون البصرة العراق 22/6/1993 بكلوريوس

 

 :املزتبت انعهًيتوتاريخ احلصىل عهيها

 حاسٌخ انحصٌل عهٍو انعهمًانهقب 

 18/7/1528 أسخار مساعذ

 1558/:/19 مذسط

 11/9/1557 مذسط مساعذ

 

 قانٌن خاص : االختصاص انعاو

 قانٌن مذنً : االختصاص اندقيق
 اإلنكهٍضٌتانهغت انعشبٍت ًانهغت  :انهغاث انتي جييدها
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 حذسٌسً: انىظيفت احلانيت

 وتىارخيها:املناصة انتي تىالها يف انكهيت 

 

 انبحىث املنشىرة واملؤنفاث :

 المكان تاريخ الحصول عليه المنصب

 كلية القانون ولغاية االن 21/1/2015من  معاون العميد للشؤون االدارية -1

لغاية  19/3/2014من  مدير شعبة جودة االداء -2
21/1/2015 

 كلية القانون

لغاية  19/9/2010من  مقرر قسم القانون الخاص -1
7/1/2013 

 كلية القانون

الشؤون القانونية مدير قسم 
 واالدارية في رئاسة الجامعة

 لغاية 13/8/2006 من
19/3/2007 

 الجامعة رئاسة

 مكان وتاريخ النشر أسم البحث
مجلة )ص( والقرآن ذي الذكر عدد  الحماية القانونية لحقوق المؤلف عبر شبكة االنترنت -1

 2015( لسنة 13)

مجلة )ص( والقرآن ذي الذكر عدد  المدنية عن األضرار التي تصيب الجنينالمسؤولية  -2
 2012-2013( لسنة 11)

مجلة العلوم القانونية / جامعة بغداد  الحماية االجرائية لحق المؤلف في التشريع العراقي -3
 2012لسنة 

تعويض االضرار الناشئة عن العمليات االرهابية في  -4
 – 2009( لسنة 20العراق في ضوء القانون رقم )

 دراسة مقارنة

 
مجلة )ص( والقرآن ذي الذكر / البصرة 

-2012 

مسؤولية الصحفي المدنية عن التشهير في الصحافة  -5
 االلكترونية

مجلة )ص( والقرآن ذي الذكر / البصرة 
-2013 

القانوني لعقد التفاوض االلكتروني / بحث مشترك االطار  -6
 عقيل فاضل حمد الدهان 0د0مع أ

( ممجلة جامعة اهل البيت ) عليهم السال
 2009/ سنة  8/ العدد 

/ سنة  25مجلة جامعة ذي قار / العدد  أثر الرهن التأميني في حقوق مالك العقار المرهون -7
2010 
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 االونيت :املىاد انتي درسها يف اندراست 

 ًانكهٍت  انمشحهو اسم انماده انذساسو

 االًنٍو

 

 / كهٍت انقانٌن  االًنىانمشحهت  حاسٌخ انقانٌن -2

 / كهٍت انقانٌن انشابعتانمشحهت  قانٌن انخنفٍز  -1

 / كهٍت انقانٌن انشابعتانمشحهت  األسالمً انفقواصٌل  -7

 انمشحهت انثانٍت / كهٍت انقانٌن قانٌن االحٌال انشخصٍت -8

 انمشحهت انثانثت / كهٍت انقانٌن انقانٌن انخجاسي -9

 انمشحهت انثانثت / كهٍت انقانٌن قانٌن انمشافعاث انمذنٍت  -:

 انمشحهت االًنى / كهٍت االداسة ًاالقخصاد  انمذخم نذساست انقانٌن  -9

 انمشحهت انثانٍت / كهٍت االداسة ًاالقخصاد  انقانٌن انخجاسي  -8

 سمٍناس  اندراساث انعهيا: املىاد انتي درسها يف

 

 عدد انزسائم واالطاريح انتي اشزف عهيها نهًاجستري واندكتىراه:
 رسالة 1الماجستير /

 

 ( : بيتدراندوراث انتطىيزيت)انتي شارك فيها كًحاضز او 
 1558/ (  ٌصادًسة حذسٌبٍت فً مٌضٌعاث قانٌنٍت مخخهفت ) مصش ، سًما ، سٍشاك -1

 1559 /دًسة حذسٌبٍت فً حقٌق االنسان / انمعيذ انذنٍماسكً فً انكٌٌج  -2

  املؤمتزاث انتي شارك فيها كباحج:

 


