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 سيرة ذاتية
 البيانات الشخصية  -ا

 االسم : وداد وهيب لهمود جاي الركابي 
 المقب العممي: مدرس 

 جامعة ذي قار –مكان العمل: كمية القانون 
 التخصص العام : قانون خاص 

دكتصصصصصصصصصصصصصورا   صصصصصصصصصصصصصي تخصصصصصصصصصصصصصصص :التخصصصصصصصصصصصصصصص الصصصصصصصصصصصصصدقيد : ماجسصصصصصصصصصصصصصتير  صصصصصصصصصصصصصي القصصصصصصصصصصصصصانون المصصصصصصصصصصصصصدني 
 القانون التجاري.

 70570030800الهاتف: 
  wedad.woheb90@gmail.comالبريد االلكتروني:

lawp1e22@utq.edu.iq 
 

 المؤهالت العلمية  -2 

 قار حاصلة على شهادة البكلورٌوس من كلٌة القانون جامعة ذي
 حاصلة على شهادة الماجستٌر من كلٌة القانون جامعة ذي قار 

 كلٌة القانون جامعة كربالء  مندكتوراه ال حاصلة على شهادة 
 

 االلقاب العلمية  -3 
 7171لغاٌة  7102لقب مدرس مساعد من الفترة 

 لغاٌة العام الحالً. 7171لقب مدرس من الفترة 
  

 االنتاج العلمي -4
التأصيييييييٌو القيييييييانونً لحماٌييييييية حقيييييييو  المصيييييييمم المعمييييييياري بحييييييي  مشيييييييتر   -0

كلٌيييييييية  –منشييييييييور اييييييييً مجليييييييية القييييييييانون للدراسييييييييا  والبحييييييييو  القانونٌيييييييية 
 جامعة ذي قار .–القانون 

االطييييير القانونٌييييية ليييييررن ملييييي  الغٌييييير ادراسييييية مقارنييييية ايييييً القيييييانون الميييييدنً  -7
ب والفقيييييال االسيييييالمً  بحييييي  منفيييييرد منشيييييور ايييييً مجلييييية الفنيييييون لعليييييوم االد

 واالنسانٌا  االجتماع ،كلٌة االمارا  للعلوم التربوٌة .
إسيييييياءة اسييييييتعماو الحيييييي  االجرايييييييً ادراسيييييية مقارنيييييية اييييييً القييييييانون المييييييدنً  -3

والفقيييييييال االسيييييييالمً  بحييييييي  منفيييييييرد منشيييييييور ايييييييً المجلييييييية الدولٌييييييية للعليييييييوم 
االنسييييييييانٌة واالجتماعٌيييييييية التييييييييً تصييييييييدر عيييييييين كلٌيييييييية العلييييييييوم االنسييييييييانٌة 

 واالجتماعٌة اً بٌرو .
ٌييييي  عليييييى قيييييرار محكمييييية التمٌٌيييييس بشيييييأن الشيييييكلٌة ايييييً عقيييييد المسييييياطحة تعل -4

ادراسيييييية مقارنيييييية   بحيييييي  منفييييييرد منشييييييور اييييييً مجليييييية مٌسييييييان للدراسييييييا  
 القانونٌة المقارنة .
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مسيييييياولٌة المصييييييرح العتميييييياد السييييييحب علييييييى المكشييييييوح ،بحيييييي  مشييييييتر   -5
 منشور اً مجلة كلٌة القانون للدراسا  والبحو  القانونٌة .

لمسييييييياولٌة المصيييييييرح تجييييييياه طاليييييييب مييييييين  االعتمييييييياد التأصيييييييٌو القيييييييانونً  -6
المسييييتندي ،بحيييي  مشييييتر  مقبيييييوو للنشيييير اييييً مجلييييية رسييييالة الحقييييو  ،كلٌييييية 

 جامعة كربالء.–القانون 
ذاتٌيييييية التييييييسام المصييييييرح تجيييييياه طالييييييب ميييييين  االعتميييييياد المسييييييتندي ،بحيييييي   -2

جامعييييية –مشييييتر  مقبييييوو للنشيييير اييييً مجلييييية رسييييالة الحقييييو  ،كلٌيييية القييييانون 
 كربالء.

ٌة المصيييييرح تجييييياه طاليييييب مييييين  االعتمييييياد المسيييييتندي ،بحييييي  نطيييييا  مسييييياول -8
جامعييييية –مشييييتر  مقبييييوو للنشيييير اييييً مجلييييية رسييييالة الحقييييو  ،كلٌيييية القييييانون 

 كربالء.

 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها.-5
 تدريس مادة تاريخ القانون 

 المجتمع الخبرات في مجال خدمة- 6
العديد من المجان والندوات  ي داخل وزارة التعميم تقديم دراسة لمؤسسات الدولة ،والمشاركة  ي 

 العالي والبحث العممي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


