
 

 6من  1صفحة     ( 2020)نموذج السيرة العلمية 

 

 ة الذاتي   ةالسير

 عماد خضير عالوي د.:  ـمـــــاالسـ

 8/6/1976  / المنصور / كرخال / بغداد /قارالع  : الوالدة وتاريخ محل

 4 عدد األوالد متزوج : االجتماعية الحالة

 العنوان / العراق / بغداد 

 قانون خاص : العام  خصصالت

 قانون مدني :  الدقيق  خصصالت

 مدرس  اللقب العلمي :

 : كترونيااللالبريد 

                           emad@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

                                        emadealawi@gmail.com 

                       emad_86quarragully@yahoo.com  

 

 :   Googleرابط الباحث العلمي من 

https://scholar.google.com.eg/citations?hl=ar&user=

NbDxwFAAAAAJ 

 . أوالً : المؤهالت العلمية

 التاريخ  الكليـــة  الجامعة  البلد الشهادة ت

 1999 احلقوق  النهرين  العراق  بكالوريوس   1
 2002 احلقوق  النهرين  العراق  ماجستي   2
 2017 احلقوق  املنصورة  مجهورية مصر العربية  دكتوراة   3
 

 التدريس الجامعي.  ثانياً : 

 
 

 

mailto:emad@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:emadealawi@gmail.com
mailto:emad_86quarragully@yahoo.com
https://scholar.google.com.eg/citations?hl=ar&user=NbDxwFAAAAAJ
https://scholar.google.com.eg/citations?hl=ar&user=NbDxwFAAAAAJ
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 الى  –الفترة من  الجامعة  ( المعهد / )الكلية  الجهة ت

لغاية  و 20/9/2003 بغداد  كلية هندسة الخوارزمي  1

26/9/2013 

 2013ولغاية  2005 بغداد  مركز التعليم المستمر   2

 2008-2006 بغداد  كلية الهندسة   3

 2013ولغاية  2010 بغداد  التعليم المستمر / كلية الهندسة الخوارزمي  4

 ولغاية االن 2017 بغداد  مركز التعليم المستمر   5

 2013ولغاية  2011 بغداد  التعليم المستمر / كلية الهندسة   6

 2019ولغاية  2017 بغداد  كلية هندسة الخوارزمي  7

 2019ولغاية  2017 النهرين  كلية العلوم السياسية    8

   2019 -  2018 بغداد  كلية العلوم   9

 ولغاية االن  2019 بغداد  كلية القانون   10

 

 . ( التي أشرف عليهاالرسائل، بحوث التخرج طاريح،األ) ثالثاً : 

 القسم اسم األطروحة ت
ماجستير /  

 دكتوراه
 السنة

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
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 التي شارك فيها.العلمية  والندوات المؤتمرات رابعاً :  

 نوع المشاركة مكان انعقادها  السنة العنوان ت

وزارة الهجرة   2010 اإلنسانطرائق تدريس حقوق  أساليب   1

 والمهجرين

مشارك بورقة 

 عمل 

الفكرية مهرجان حقوق الملكية   2 وزارة الثقافة   2011 

العراقية  واإلعالم  

بحث  مشارك 

حقوق المؤلف  

 المالية 

اإلنسان طرائق تدريس حقوق    3   األردنيةالمملكة  2011 

 الهاشمية 

مشارك بورقة 

 عمل 

وزارة التعليم العالي   2012 مؤتمر التعليم العالي   4

والبحث العلمي /  

دائرة البحث  

 والتطوير

ورقة عمل قانون  

 الخدمة الجامعية 

قانون الخدمة الجامعية  ) ورشة عمل  5

 ( الوظيفي الواقعوتطبيقاته في 

كلية الهندسة   2018

الخوارزمي/جامعة 

 بغداد 

بورقة  مشارك

 عمل 

قانون الخدمة الجامعية وتطبيقاته  ) ندوة علمية  6

 ( الوظيفي الواقعفي 

كلية الهندسة   2019

الخوارزمي/جامعة 

 بغداد 

بورقة  مشارك

 عمل 

لسنة   30رقم النزاهة قانون ) ندوة علمية  7

 ( والحفاظ على المال العام  2011

 بنات للكلية العلوم  2019

 جامعة بغداد /

بورقة  مشارك

 عمل 

 

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم.خامساً:  

 السنة محل النشر  اسم البحث  ت

1     
2     
3     
4     

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية. سادساً:  

 نوع العضوية  السنة اسم الهيئة ت

 حمامي  2004 -2000 عضو نقابة احملامي   1
 أستاذ جامعي   2005 –2004 عضو نقابة املعلمي   2
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 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

خارج( )داخل /  السنة مكان النشاط 1نوع النشاط  ت
 الكلية 

دورة طرائق تدريس    1

 حقوق اإلنسان

 2010 وزارة الهجرة والمهجرين 

 

 داخل جامعة بغداد 

بحث حقوق المؤلف   2

 المالية 

 خارج الكلية  2011 وزارة الثقافة واإلعالم العراقية 

دورة تدريبية في    3

طرائق تدريس حقوق  

 اإلنسان

 الكلية خارج  2011 المملكة األردنية الهاشمية 

دورة طرائق تدريس    4

 حقوق اإلنسان

 2011 وزارة الهجرة والمهجرين 

 

 داخل جامعة بغداد 

ورقة عمل قانون    5

 الخدمة الجامعية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /  

 دائرة البحث والتطوير

 خارج الكلية  2012

دورة طرائق تدريس    6

 حقوق اإلنسان

 2012 وزارة الهجرة والمهجرين 

 

 داخل جامعة بغداد 

7      

8      

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثامنا: 

 السنة المادة القسم ت
حقوق اإلنسان والحريات   كلية هندسة الخوارزمي/ جامعة بغداد جميع أقسام   1

 العامة 

2010 -2011 

2012 -2013 

تعليمية  دورات إدارية  مركز التطوير والتعليم المستمر / جامعة بغداد   2

 وتطبيقية مختلفة 

ولغاية   2005

2013 

دورات إدارية تعليمية   التعليم المستمر في كلية الهندسة/ جامعة بغداد   3

 وتطبيقية مختلفة 

ولغاية   2005

2013 

التعليم المستمر في كلية الهندسة الخوارزمي/ جامعة   4

 بغداد 

دورات إدارية تعليمية  

 وتطبيقية مختلفة 

ولغاية   2005

2013 

دورات إدارية تعليمية   مركز التعليم المستمر/ جامعة بغداد   5

 وتطبيقية مختلفة 

ولغاية   2017

 االن 

حقوق اإلنسان والحريات   كلية هندسة الخوارزمي/ جامعة بغداد   6

 العامة 

ولغاية   2017

2019 

 2018 -  2017 المدخل لدراسة القانون  كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين  7

 2019  -  2018 القانون الدولي العام  العلوم السياسية / جامعة النهرينكلية   8

حقوق اإلنسان والحريات   كلية العلوم/ جامعة بغداد   9

 العامة 

2018  - 2019   

 
 نوع النشاط: بحثي / صناعي / تسويقي / تبادل خبرات علمية... وما شابه.  1
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ولغاية   2019 المدخل لدراسة القانون  كلية القانون/ جامعة بغداد   10

 االن 

 

  ً  خارج العراق. وداخل ة البحوث المنشور :تاسعا

 جهة إصدار المجلة  المجلد العدد ة العلميةمجلال عنوان البحث  ت

 الغلط يف عقد املقاولة   1
 ) دراسة مقارنة ( 

/كانون  1 جملة كلية احلقوق 
الثاين /  
2010 

 كلية احلقوق / جامعة النهرين 12

دور اإلرادة املنفردة يف    2
 إهناء العقد

جملة جامعة األنبار  
للعلوم القانونية  

 والسياسية

كلية العلوم القانونية   1 الثالث
 والسياسية / جامعة االنبار 

نِتج )دراسة    3
ُ
مفهوم امل

مقارنة يف ضوء  
القانون العراقي 
 والقانون املقارن(

جملة الفكر القانوين  
 واالقتصادي

مقبول 
 للنشر

مقبول 
 للنشر

كلية احلقوق/جامعة بنها/  
 مجهورية مصر العربية 

      

 كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير. : عاشراً  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة   ت
 التقدير 

 السنة الجهة المانحة

   متلىء من االضبارة   1
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
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كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة   ت
 التقدير 

 السنة الجهة المانحة

11     
  

 الكتب المؤلفة أو المترجمة. : حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتاب ا ت

1    
2    
3    
 

 . التدرج الوظيفي عشر:ثاني  

 الى -الفترة من  الجهة  الوظيفة ت

 2006ولغاية  2003 كلية اهلندسة اخلوارزمي مدير الشعبة القانونية واإلدارية   1
 2013ولغاية  2003 كلية اهلندسة اخلوارزمي مدير الشعبة القانونية   2
3     
4     

 

 

 


	العنوان / العراق / بغداد
	التخصص العام : قانون خاص
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	اللقب العلمي : مدرس

