
 السيرة الذاتية

 هيفاء مزهر فلحي حسين  -االسم : د

 19/5/1978تاريخ الميالد : 

 الحالة االجتماعية : اعزب

  d.haifaa@yahoo.comااليميل :

 .2002عضو في نقابة المحامين عام 

 الشهادات الحاصل عليها : 

 بكالوريوس/كلية الحقوق / جامعة النهرين  -1

 الماجستير/ كلية الحقوق / جامعة النهرين -2

 الدكتوراه / كلية القانون / جامعة كربالء -3

 التخصص العام : القانون الخاص

 التخصص الدقيق : القانون التجاري

 مكان العمل : كلية القانون / جامعة بغداد

 اللقب العلمي : مدرس 

 الكليات التي قام بالتدريس بها :

 تدريسية في كلية القانون /جامعة بغداد / الفرع الخاص / وال ازال.-1

 محاضرة في كلية االمال االهلية / قسم القانون/ قسم ادارة االعمال. -2

 

 

 

 المواد التي قام بتدريسها :

 قانون الشركات  -1

 القانون التجاري -2



 االوراق التجارية  -3

 المدخل لدراسة القانون  -4

 المدخل لدراسة الشريعة  -5

 التحكيم التجاري  -6

 الملكية الفكرية  -7

 تاريخ القانون -8

 اسواق المال-9

 

 الكتب والبحوث المنشورة وقيد النشر:

 

 كتاب )محاضرات في التحكيم التجاري الدولي(.-1

 جارية ودورها في دعم النشاط التجاري .الحماية القانونية للعالمة الت-2

 مهام مدير االستثمار في صناديق االستثمار .-3

 المصارف المتخصصة ودورها المكمل للمصارف التجارية .-4

 الفروع االسالمية في المصارف التقليدية بين التأييد والمعارضة .-5

 حقوق الطفلة في الشريعة والقانون. -6

 

 

 والورش المشارك بها :المؤتمرات والندوات 

 

مؤتمر الحماية القانونية للملكية الفكرية في القانون العراقي والمقارن / كلية  -1

 .2015-11-10القانون/جامعة بغداد / 

مؤتمر اصالح النظام القانوني اداة فاعلة في محاربة الفساد واالرهاب/كلية  -2

 .2016-4-23القانون/جامعة اهل البيت/ 

) المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق ( كلية القانون / جامعة مقرر ندوة  -3

 .2016-5-12بغداد 



-21مقرر ندوة ) ضرورات تعديل قانون الشركات (كلية القانون / جامعة بغداد  -4

4-2016. 

مشارك في الورشة التدريبية حول حقوق المرأة في ضوء المعايير الدولية  -5

 .2016ة / عام والقوانين الوطنية العراقي

 

 اللجان التي شارك فيها :

 

لجنة تدقيق وثائق طلبة المرحلة االولى في وزارة التعليم العالي والبحث  -1

 العلمي .

 عضو اللجان االمتحانية للدراسات االولية . -2

 عضو لجان استالل االطاريح والرسائل الجامعية . -3

 عضو لجنة المكتبة . -4

 عضو لجنة االرشاد التربوي . -5

 لجان االمتحان الشفوي لطلبة الدراسات العليا .عضو  -6

عضو لجنة القانون التجاري لمناقشة العناوين المقترحة لرسائل الماجستير  -7

 واطاريح الدكتوراه لطلبة الدراسات العليا. 

 عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج . -8

 مشرف على مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة. -9

 

 الدورات التي شارك بها:

حاصل على شهادة تأهيلية في دورة التأهيل التربوي/ مركز التعليم  -1

 .2006المستمر/جامعة بغداد/ عام 

حاصل على شهادة تأهيلية في دورة اللغة العربية/ مركز التعليم المستمر/جامعة  -2

 .2006بغداد/  عام 

امعة حاصل على شهادة الكفاءة في الحاسوب / مركز الحاسبة االلكترونية / ج -3

 .2010بغداد / 



 .2010حاصل على شهادة الكفاءة في اللغة االنكليزية )التوفل( عام  -4

 

 كتب الشكر والتقدير :

حاصل على كتب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومن رئيس 

جامعة بغداد ومن عميد كلية القانون / جامعة بغداد وعميد كلية القانون / جامعة 

 ء ومن جمعية نساء بغداد .كربال

 

Biography 

Name: D-hayfaa mezher falhi Hussein al-saedi 

Address: BAGHDAD / Tabuk neighborhood / locality (875) 

House (31) Alley (12) 

Date of Birth: 19/05/1978 

Marital status: Single 

Email: d.haifaa@yahoo.com 

Tel: 07812262386 

A member of the lawyers Association in 2002. 

Academic achievement  :  

1-Bachelor's degree / college of Law / University of alnehrin 

2-Master / college of Law / University of alnehrin 

3-PhD / college of Law / University of Karbala 

Major: Private Law 

Specialization: Commercial Law 

Workplace: college of Law / University of Baghdad 

Scientific Title: Teacher 



Colleges that taught them: 

1-teaching at the College of Law / University of Baghdad / 

Special Branch / still am. 

2. lecture at al,amal College/ Department of Law / 

Department of Business Administration. 

Material taught included: 

1-Companies Act 

2- Commercial Law 

3-Commercial Paper 

4-entrance to study law 

5-entrance to study law 

6-Commercial Arbitration 

7-Intellectual Property 

8-History of Law 

9-capital markets 

Book and Research published and to be published: 

1-book (lectures in international commercial arbitration). 

2-legal protection of the brand and its role in supporting the 

business. 

3-The functions of the investment manager in the investment 

funds. 

4-specialized banks and the role of supplementing the 

commercial banks. 



5-Islamic branches of conventional banks between support 

and opposition. 

6-child rights in Sharia law. 

Conferences, seminars and workshops Enrolled in: 

1. Legal protection of intellectual property conference in the 

Iraqi and Comparative Law / college of Law / University of 

Baghdad / 10.11.2015. 

2. The legal system reform conference an effective tool in the 

fight against corruption and terrorism / college of Law / 

University of Ahl al-Bayt / 23.4.2016. 

3. Decision Seminar (Islamic banks between theory and 

practice) Faculty of Law / University of Baghdad 12/5/2016. 

4. The decision of a symposium (Amendment necessities 

companies) college of Law / University of Baghdad, the law 

of 21/4/2016. 

5. participating in the training workshop on women's rights 

in the light of international standards of the Iraqi / 2016 and 

national laws. 

 

Committees in which he participated: 

1. Audit Committee documents students in the first phase 

and the Ministry of Higher Education and Scientific 

Research. 

2. a member of exam committees for preliminary studies. 

3. Jean-member extraction of Alatarih theses. 



4. Member of the Library Committee. 

5. Member of the Committee Educational Guidance. 

6. Member committees oral exam to graduate students. 

7. Member of the Committee of commercial law to discuss 

the. proposed titles for theses and doctoral thesis to graduate 

students. 

8. Member of the Committee to discuss graduation research. 

9.supervisor on graduation projects for students in the 

fourth stage. 

 

Sessions in which they participated: 

1. holds a degree in rehabilitative educational qualification / 

Center for Continuing Education / University of Baghdad / 

2006 session. 

2. holds a certificate of qualification in the Arabic language / 

Center for Continuing Education / University of Baghdad / 

2006 session. 

3. holds a Certificate of Proficiency in Computer / Computer 

Center / University of Baghdad / 2010. 

4. holds an English proficiency certificate (TOEFL) in 2010. 

 

He wrote thanks and appreciation: 

He holds a book of thanks and appreciation from the 

Minister of Higher Education and Scientific Research, and 

the head of Baghdad University and Dean of the Faculty of 



Law / University of Baghdad, and the Dean of the Faculty of 

Law / University of Karbala and Baghdad Women's 

Association. 

 

 


