السيرة الذاتية
االسم  :ندى عبد الكاظم حسين الشجيري
التولد  :كركوك . 1976 /
المهنة  :تدريسية في جامعة بغداد  /كلية القانون .
مقرر وحدة العيادة القانونية في كلية القانون  /جامعة بغداد .
الجنسية عراقية .
البريد االلكتروني dr_nadakadim@yahoo.com :
المؤهالت العلمية -:
-1

بكالوريوس قانون من كلية الحقوق جامعة النهرين سنة .1997

-2

ماجستير في القانون الخاص  /القانون المدني من كلية الحقوق جامعة النهرين .2000

-3

دكتوراه فلسفة في القانون الخاص  /القانون المدني من كلية القانون  /جامعة بغداد سنة . 2008

الخبرات العلمية -:
 -1تدريس عدد من المواد القانونية ( المدخل الى دراسة القانون – القانون المدني – القانون التجاري
) في جامعة كركوك  /كلية القانون .
-2

تدريس القانون الجنائي والمدني في مهعد االدارة قسم القانون في كركوك .

 -3تدريس القانون المدني والمرافعات المدنية وقانوني االثبات والتنفيذ والعيادة القانونية في جامعة
بغداد  /كلية القانون .
-4

تدريس القانون المدني والقانون التجاري في جامعة االمام الصادق عليه السالم . 2014 - 2009

-5

تدريس القانون المدني في الجامعة الكسنزانية  /كلية القانون .

-6

تدريب طلبة القانون في جامعة بغداد على مهنة المحاماة ضمن برنامج العيادة القانونية .

 -7اعطاء محاضرات في دورات التعليم المستمر للموظفين في مجال قانون تحصيل الديون الحكومية
وتنفيذ عقود المقاوالت في الدولة .
-8

مناقشة رسالة ماجستير في القانون المدني سنة . 2014

-9

تقييم العديد من رسائل الماجستير علميا الواردة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

 -10االشتراك في اللجان العلمية المشكلة من قبل كلية القانون جامعة بغداد في االشراف على النتائج
االمتحانية والمؤتمرات واالمتحانات الشفهية لطلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه .
1

 -11االشتراك في مؤتمر العدالة التصالحية بصفة مقرر الذي اقيم من قبل منظمة اليونسيف في
جامعة بغداد  /كلية القانون سنة .2013
 -12اعطاء االستشارات القانونية المجانية في القضايا المدنية والتجارية واالحوال الشخصية للفئات
المحتاجة في العيادة القانونية في كلية القانون  /جامعة بغداد .
المهارات في مجال القانون وحقوق االنسان _:
 -1شاركت في العديد من الدورات التدريبية في مجال حقوق االنسان وكيفية تدريس القانون وفقا
للطرق الحديثة والتي اقيمت من قبل المنظمات االنسانية والعاملة بالتعاون مع كلية القانون جامعة
بغداد. 2014 - 2010
 -2شاركت في العديد من ورش العمل والتدريب على تعزيز مهارات المحاماة لدى طلبة كلية القانون
والتي اقيمت من قبل كلية القانون – جامعة بغداد وبالتعاون مع الجهات المختصة في البصرة واربيل
وبغداد .
-3

شاركت في دورة تدريبية في مجال حقوق االنسان في عمان االردن .2012

-4

شاركت في دورة تدريبية في العدالة التصالحية في كلية القانون  /جامعة بغداد .

 -5شاركت في مؤتمر الحماية القانونية للبيئة الذي اقيم في جامعة بغداد  /كلية القانون سنة 2010
ببحث عنوانه الحماية المدنية للبيئة .
 -6شاركت في مؤتمر التمكين القانوني ومساعدة الفقراء قانونيا الذي اقيم من قبل منتدى وانا لدول
شمال افريقيا وغرب اسيا الذي اقيم في عمان  /االردن بالقاء محاضرة في دمج العيادات القانونية في
التعليم القانوني .
 -7شاركت في جولة دراسية اقيمت في جورجيا من قبل الهيئة العامة المانة مجلس الوزراء
وبالتعاون مع برنامج العدالة في متناول الجميع لغرض اعداد مشروع قانون المساعدة القانونية المجانية
للفقراء .

المؤلفات والبحوث المنشورة -:
 -1نظرية انتقاص العقد – دراسة مقارنة  -عن رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق  /جامعة
النهرين .
-2
.

اثار بطالن العقد – دراسة مقارنة – عن اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون  /جامعة بغداد

 -3بحث مقارنة تشريعات االستثمار االتحادية واالستثمار الكوردستاني منشور في مجلة العلوم
القانونية الصادرة من جامعة بغداد كلية القانون سنة .2010
-4

بحث منشور عن الحماية المدنية للبيئة في مجلة القانون الجامعة المستنصرية .

كتب الشكر والتقدير -:
2

-1

كتب شكر وتقدير من قبل جامعة كركوك وكلية القانون فيها .

-2

كتاب شكر وتقدير من قبل كلية القانون  /جامعة بغداد .

-3

كتاب شكر وتقدير من قبل المعهد القضائي .

-4

كتاب شكر وتقدير من قبل جامعة بغداد .

-5

كتاب شكر وتقدير من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

-6

شهادة تقديرية من قبل بعض المنظمات العاملة في حقوق االنسان .

-7

شهادة تقديرية من قبل منظمة اليونسيف عن دورة تدريبية في العدالة التصالحية .

 -8شهادة تقديرية من قبل كلية القانون  /جامعة بغداد في يوم الكلية للجهود المبذولة في خدمة المسيرة
العلمية
-9

شهادة تقديرية من قبل جامعة بغداد

 -10شهادة شكر وتقدير من منظمة فرات للسالم .
-11شهادة شكر وتقدير من جامعة الكرخ للعلوم االسالمية .
-12شهادة شكر وتقدير من جمعية نساء بغداد .
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