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 فاطًت َجى دمحم :  انزالرً ـىـــــــــاالضــ

 2989/  8/  23 : حارٌخ انًٍـالد 

 يخسوجت انحانت انسوجٍت :

 2 ذد األوالد  :ــعـــ

 تيطهً  :   انذٌـــــــــــاَت

 انخاصانقاَىٌ :     ضــانخـخـص

 تحذرٌطٍ:        تانىظٍف

 يطاعذ يذرش  انذرجت انعهًٍت :

 كهٍت انقاَىٌ / جايعت بغذاد:     ىاٌ انعًمعُ

 

 :أوالً : انًؤهالث انعهًٍت 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالىريىس

 

 32/7/3122 القاوىن بغذاد

 23/22/3127 القاوىن بغذاد الماجستير

 

 

 الى –الفترة مه  الجهة الىظيفة ت

 ولغاية اآلن 23/22/3127 كلية القاوىن / جامعة بغذاد ةتذريسي 2

 
 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 : رابعاً : انًقرراث انذراضٍت انخى قًج بخذرٌطها 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  3127 تاريخ القاوىن القاوىن الخاص 1

 

– 3122 

 3122 قىاويه الملكية الفكرية القاوىن الخاص 2

 3122 المذخل لذراسة القاوىن القاوىن الخاص 3

 3122 قىاويه عذلية اصالقاوىن الخ 4

 ولغاية االن 3122 اللغة االوكليزية / المرحلة الرابعة القاوىن الخاص 5

 ولغاية االن 3131 مذخل باللغة االوكليزية القاوىن الخاص 6

 

 : انخذرٌبٍت وورظ انعًمانذوراث  و وانُذواث انًؤحًراث ضادضاً: 

 

 انطُت انجهت انًُظًت انعُىاٌ ث

 3128 / كهٍت االداب جايعت بغذاد  عربٍتدورة انهغت ان 2

انًؤحًر انقاَىًَ انزاًَ نكهٍت انًطخقبم انجايعت  3

 3128/ ٍَطاٌ  36-35نهفخرة يٍ 

 3128 / بابم كهٍت انًطخقبم انجايعت

دورة انخأهٍم انخربىي وانهغت انعربٍت )طرائق  4

 حذرٌص(

 3131 جايعت بغذاد / يركس انخعهٍى انًطخًر

انًؤحًر انعهًً انزانذ نًركس احٍاء انخراد  5

 3131كاَىٌ االول  4- 3نهفخرة يٍ 

 3131 جايعت بغذاد / يركس احٍاء انخراد 

َذوة )انحًاٌت انقاَىٍَت يٍ رضائم انبرٌذ  6

 "SPAMاالنكخروًَ انًسعجت "

 3131 جايعت بغذاد / كهٍت انقاَىٌ

 

 ضابعاً : انبحىد انًُشىرة :

 حارٌخ انُشر نُشرجهت ا انعُىاٌ ث

اإلنخساياث انًخرحبت عهى عقذ اإلعالٌ  2

 اإلنكخروًَ

يجهت انعهىو انقاَىٍَت 

كهٍت  –)جايعت بغذاد 

3122 



 

 

 

 

 

 

 

 انقاَىٌ(

يجهت جايعت االَبار  حُازع انقىاٍٍَ فً حق انًؤنف 3

)جايعت االَبار / كهٍت 

 انقاَىٌ

3128 

انًطؤونٍت انًذٍَت نشركاث انخبغ عٍ اضرار  4

 ٍٍانخذخ

يجهت انعهىو انقاَىٍَت / 

)جايعت بغذاد / كهٍت 

 انقاَىٌ(

3131 

 

 

 

 

 اث :ــانهغ :رايُاً  

 ماللغة األ :  العربية. 

  جيذ جذاً. االوجليزية  : 

 

 حاضعاً : انبرٌذ اإلنكخروًَ :

 

fatima.najm1600@colaw.uobaghdad.edu.iq  
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