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 السٌرة الذاتٌة

CV 

 .  علي الجبار عبذ راقيت: الذكتورة: االسم

 .  بغذاد/   9191:  الوالدة ومحل تاريخ

 . متزوجت:  االجتماعية الحالة

 .المذوي القاوون:  الذقيق التخصص

                          .   االوكليزيت:  تجيذها التي اللغة

 omdr.raqiya@gmail.cالبرٌد االلكترونً :

a.raqiya@yahoo.com 

69@hotmail.comraqiya 

 

 المؤهالت العلمٌة

  1991فً القانون من كلٌة التراث الجامعة فً عام  بكالورٌوس .1

 األمروذلك بموجب  1995غداد عام بالخاص من كلٌة القانون / جامعة  اجستٌر فً القانونم .2

 . 23/12/1995( فً 9311الجامعً المرقم )

 األمروذلك بموجب  2001ه فً القانون الخاص من كلٌة القانون / جامعة بغداد عام ادكتور .3

 . 14/4/2001( فً 2592المرقم )الجامعً 

 24/9/2009(فً 423الجامعً المرقم ) األمرمساعد( بموجب  أستاذدرجة )  إلىتم ترقٌتً  .4

 . الصادر من جامعة السابع منابراٌل فً لٌبٌا

 

 الخبرات العلمٌة

لجامعً  األمروذلك بموجب  1996فً كلٌة القانون  جامعة بغداد عام  أستاذة تم تعٌنً .1
 . 22/12/1996( فً 1903المرقم )

قمت بتدرٌس مادة العقود المسماة فً كلٌة القانون / جامعة بغداد للمرحلة الثالثة منذ عام  .2
 . 2001و حتى عام  1991

و حتى  1999قمت بتدرٌس مادة العقود المسماة فً كلٌة القانون جامعة المستنصرٌة منذ عام  .3
 . 2001عام 

 2005فٌها حتى عام  كنتو  2001لقانون / جامعة المرقب فً لٌبٌا عام كلٌة ا إلىانتقلت  .4
     حٌث قمت بتدرٌس مادتً ))العقود المسماة و المرافعات المدنٌة (( للمرحلة الثالثة و مادة

 ) الحقوق العٌنٌة ( للمرحلة الرابعة .
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و  اإلدارٌةخالل فترة عملً فً كلٌة القانون / جامعة المرقب العدٌد من الوظائف لً انٌطت  .5
 العلمٌة .

  عضو فً اللجنة العلمٌة 

 عضو فً اللجنة العلٌا لالمتحانات 

حٌث قمت  2005عام كلٌة القانون فً زلطن / جامعة السابع من ابرٌل فً لٌبٌا  إلىانتقلت  -6
 بتدرٌس المقررات التالٌة .

  المسماة لطلبة المرحلة الثالثة .عقود 

 . الحقوق العٌنٌة لطلبة المرحلة الرابعة 

  التنفٌذ الجبري لطلبة المرحلة الرابعة . 

 فً كلٌة القانون زلطن المهام التالٌة . لًانٌطت  -2

  عضو اللجنة العلمٌة. 

  عضو اللجان االمتحانٌة 

البحرٌن, حٌث قمت  مملكةلتطبٌقٌة فً كلٌة الحقوق / جامعة العلوم ا إلى 2009انتقلت عام  -1
 .  وقمت بتدرٌس طلبة الماجستٌر فً قسم القانون الخاص  بتدرٌس مقررات القانون المدنً

 الملكٌة للشرطة بمملكة البحرٌن  األكادٌمٌةلقانون المدنً فً اقمت بتدرٌس مقررات  -9

 وما زلت مستمرة فً الخدمة هناك  2012تعٌنً فً كلٌة القانون / جامعة بغداد عام  أعٌد -10

 .2013- 2012حاضرت فً كلٌة التراث الجامعة سابقاً عام  -11

 . 2015-2014سابقاً عام  األهلٌة اإلسراءحاضرت فً كلٌة -12

 . 2016-2015حالٌاً  األهلٌةحاضرت فً كلٌة الرافدٌن  -13

 

 اإلدارٌةالوظائف 

 
 .الكليت في الخريجيه متابعت لجىت رئيست -1
 .الكليت في التأديب لجىت عضو -2
 .الخاص القاوون قسم مجلس عضو -3
 .الكليت في الترقياث لجىت عضو -4
 . العليا الذراساث لطلبت االمتحاويت اللجان عضو -5
 .المكتبت لجىت وعضو رئيست -6
 بغذاد جامعت في المركزي االمتحان لجىت عضو -7

 
 

 الدراسٌةالمقررات 

 



3 
 

 -: تولٌت تدرٌس المواد التالٌة لطلبة الماجستٌر

 مً .لطرق البحث الع 

  فً تعمق . اإلسالمٌةالشرٌعة 

 -تولٌت تدرٌس المواد التالٌة لطلبة الدكتوره :

  2015 -2014سٌمنار  

 -: البكالورٌوسالمواد التالٌة لطلبة قمت بتدرٌس 

  عقود التامٌن و الكفالة 

   (. اإلٌجارالعقود المسماة ) البٌع 

  ( و األصلٌةالحقوق العٌنٌة) التبعٌة 

  االجتماعٌة  والتأمٌناتقانون العمل 

 االلتزامادر صم  

 االلتزام  أحكام 

  سوق المال 

  تارٌخ القانون 

 مدنٌة المرافعات ال 

 تنفٌذ الو  اإلثبات 
 

 على الرسائل الماجستٌر اإلشراف

 

على العدٌد من رسائل الماجستٌر فً مجال القانون المدنً فً كلٌة  أشرفت      
 -: و كما ٌلًفً البحرٌن الحقوق جامعة العلوم التطبٌقٌة 

  ناصر  وضحهالطالبة –دراسة مقارنة  -غٌر محدث الضرر الرجوع المؤمن على
 النعٌمً .

 الطالبة بدور سٌف  – اإلسالمًدارسة مقارنة بالفقه –ً ٌنالفضالة فً القانون البحر
 ناجً. 

  إبراهٌمالطالبة عائشة  –دارسة قانونٌة مقارنة  –البٌع الصادر عن غٌر المالك . 

  الطالبة شٌخة حسن  –مقارنة  داسة –على عقد التامٌن وآثاره القانونٌة  الطارئالتعدي
 علً النعار .

 -كلٌة القانون كما ٌلً : –على رسائل جامعة بغداد  أشرفت

  البشرٌة ) داسة مقارنة( لطالبة غفران ظافر العنبكً . األعضاءعقد هبة 

  الدفع بعدم القبول فً الدعاوى المدنٌة ) دراسة مقارنة ( للطالب حسام حامد عبٌد 

  عبدا لرضاالنظام القانونً لعقود البث الفضائً رسالة دكتوراه للطالبة هدى جواد  

  عقد تامٌن المشارٌع النفطٌة للطالبة بشرى رضا محمد 

 البكالورٌوسعلى العدٌد من البحوث التخرج لطلبة  أشرفت  

 -طارٌح  كما ٌلً:شاركت فً مناقشة الرسائل واال
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  أملللطالبة كلٌة القانون جامعة بغداد  الوقتً فً التنفٌذ , اإلشكالدكتوراه ,  أطروحة 
 جمهور

 جامعة دكتوره , بٌع العقار على الخرٌطة )دراسة مقارنة ( فً كلٌة القانون  أطروحة
 كربالء , للطالب محمد كاظم

 المالٌة  األوراقمحافظ  إدارة االستثمار فً, النظام القانونً لشركات دكتوره  أطروحة
  19/9/2015فً  4012دراسة مقارنة ( فً كلٌة القانون جامعة بغداد ,  –

 دراسة مقارنة(للطالبة شٌماء  اإلعالمٌة,المسؤولٌة المدنٌة للمؤسسات  رسالة ماجستٌر(
)دراسة مقارنة(للطالبة شٌماء سعد مجٌد ,فً كلٌة قانون  اإلعالمٌةمدنٌة للمؤسسات 

 كربالء.

 , سقوط الحق بالتقادم )دراسة المقارن (, للطالب علً جمعة رسالة الماجستٌر 

  أسٌلالمنفردة فً تعدٌل العقد ) دراسة مقارنة ( للطالبة  اإلرادةرسالة الماجستٌر ,دور 
 حسن رضا 

 -الرسائل المقومة علمٌاً:

  فً تسوٌة المنازعات االستثمار  أالتفاقًرسالة ماجستٌر ,الدور القضائً و
 .6/10/2013فً 2392,العدد  األجنبً

  و البطالن دراسة مقارنة للطالب ,برهان مزهر  اإلباحٌةبٌن  األرحام إجارةعقد
 .5/6/2014بتارٌخ  12623العدد محمد 

  دراسة فً قانون حماٌة المستهلك العراقً ودوره فً تنمٌة الوعً القانونً بتارٌخ
11/12/2014 

  رسالة ماجستٌر صادرة من المعهد الدراسات العربٌة المسومة ) حماٌة المستهلك
فً  146095فً مرحلة تكوٌن العقد ( للطالب )صائب سلمان نصٌف ( العدد 

3/5/2015 . 

 فً الزواج و الخلع)دراسة مقارنة( للطالبة رنا  اإلرادة, اثر عٌوب رسالة ماجستٌر
  25/5/2015فً  1252سعد شاكر محمود , العدد 

 

 اتــــالمؤلف

 

العقار ,كتاب صادر عن كلٌة القانون  إٌجاربٌن القانون المدنً و قانون  اإلٌجارعقد  .1

 . 2001,جامعة المستنصرٌة , عام 

( , كتاب صادر عن مركز  الوكالةالوجٌز فً العقود المسماة ) البٌع و التامٌن و  .2

 . 2004القومً للبحوث , طرابلس 

لحلبً الحقوقٌة , تعدٌل العقد )دراسة قانونٌة مقارنة (, منشورات اسلطة القاضً فً  .3

 . 2016بٌروت لبنان ,

و القانون المقارن ( ,منشورات الحلبً الحقوقٌة  اإلسالمًالعقد ) دارسة فً الفقه  إقالة .4

 .2016,بٌروت لبنان 

العلوم التطبٌقٌة  التامٌن و الكفالة فً القانون البحرٌنً و القوانٌن العربٌة المقارنة,جامعة .5

,2012 . 
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العقار المعدل (  إٌجار) دراسة فً القانون المدنً العراقً و قانون  اإلٌجارعقد  .6

 2015منشورات مكتبة السٌسبان ,بغداد 

 

 ث و الدراساتوالبح

 

 . 2001سلطة القاضً فً فسخ العقد , بحث منشور فً مجلة القانون , جامعة بغداد , .1
المالك ) دارسة قانونٌة مقارنة ( بحث منشور فً مجلة الجامعة البٌع الصادر من غٌر  .2

 .  2002االسمرٌة , العدد السابع ,
الجامعة وٌض عنه ,بحث منشورفً مجلة عالقانونً وكٌفٌة الت تأصٌله, األدبًالضرر  .3

 . 2001االسمرٌة ,السنة الخامسة ,العدد العاشر ,
جامعة ون , بحث مقبول للنشر فً مجلة خٌار الرؤٌة ماهٌته وآثاره فً الشرٌعة و القان .4

 االسمرٌة ,العدد الحادي عشر .
بٌع العقار مع احتفاظ البائع بحق االنتفاع ,بحث مقبول للنشر فً مجلة الجامعة االسمرٌة ,  .5

 العدد الثانً عشر .
لة كلٌة )دراسة مقارنة( مجفً التزام المؤمن بالضمان  أثرهو  اإلخطارالمؤمن له فً  تأخر .6

 .2015ون , بحث تم نشره فً المأم
,مجلة القانون ( ,دراسة مقارنة فً القانون العراقً ) المصدقالكفٌل النظام القانونً لكفٌل  .2

 .2015لسنة  األولبحث تم نشره فً العدد  ,جامعة بغداد 
, مجلة )دراسة مقارنة ( الوضعٌةو القوانٌن  اإلسالمٌةٌعة البشرٌة بٌن الشر األعضاءهبة  .1

 .2015بحث تم نشره عام كلٌة القانون جامعة بغداد , 
فً مجلة الفقه و القضاء , جامعة  هنشرتم دور القاضً فً صنع القاعدة القانونٌة , تأصٌل .9

 .2015 الدول العربٌة ,مصر
القاعدة القانونٌة )دراسة مقارنة فً القانونٌٌن العراقً و  إنشاءدور القاضً فً  .10

 جامعة القاهرة . –القطري( ,مقبول للنشر فً مجلة كلٌة القانون 
, بحث مشترك مع حسام حامد , بحث المدنٌة الدعوى  توجٌه الخصومة فًالدفع بعدم  .11

 .2015ٌة التراث الجامعة , سنةمنشور فً كل
د القانونٌة المدنٌة تم نشره بمجلة القانون و االقتصاد و دور القاضً فً تكون القواع .12

 . 14/1/2015الحكمة , كلٌة القانون , جامعة القاهرة بتارٌخ 
القانون الواجب تطبٌق على عقود البث الفضائً , بحث مشترك مع هدى جواد  عبد  .13

 فً 311دد الع, تم نشره فً مجلة العلوم القانونٌة , كلٌة قانون . جامعة بغداد ,الرضا 
25/9/2016 . 

سلطة المؤلف فً االستثمار المالً لمصنفة , مجلة العلوم القانونٌة , كلٌة بغداد جامعة   .14
 بغداد .

 , وعد بالنشر فً مجلة العلوم القانونٌة , جامعة بغداد . اإلٌجارعقد  أزمة .15
 مساعد . وأستاذدرجة مدرس  إلىالترقٌة ت العدٌد من بحوث قٌم .16
 العدٌد من رسائل الماجستٌر .تولٌت تقٌٌم  .12

 . 23/3/2016فً  253, العدد تقٌٌم بحث بعنوان ) المفهوم الحدٌث للطرف فً العقد ( - أ
من المسؤولٌة العقدٌة فً القانون االنكلٌزي و العراقً ( ,  اإلعفاءلحث بعنوان )شرط  - ب

 . 26/6/2016, فً 293العدد 
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قواعد الضمان  إطاربحث بعنوان )التنظٌم القانونً لحقوق و امتٌازات العمال فً  -ج
 . 6/9/2016فً  301العمل ( , العدد  إلصابةاالجتماعً 

دراسة مقارنة ( من  –)النظام القانونً للفسخ فً عقود المقاوالت  ماجستٌر تقٌٌم رسالة-د
 .  10/4/2016فً  200معة النهرٌن , العدد اكلٌة القانون , ج

,من جامعة تقٌٌم رسالة ماجستٌر بعنوان )تقدٌر التعوٌض فً المسؤولٌة المدنٌة (  -هـ
 . 9/5/2016فً  616,العدد  اإلسكندرٌة

 . 6/4/2016فً  2615تقٌٌم بحث )عالقات العمل ( , كلٌة الرافدٌن الجامعة , العدد  -و

 

 ات العلمٌةمالمنظ

 . 2012لغاٌة  1992العراقٌٌن منذ عام عضو نقابة المحامٌن  .1
 فً العراق . اإلنسانعضو جمعٌة حقوق  .2
 .1993عضو اتحاد الحقوقٌٌن العراقٌٌن منذ عام  .3

 

 الدورات التدرٌبٌة

لتربوي السابعة و الثالثٌن الخاصة بالتدرٌسٌٌن ,جامعة بغداد ,للفترة من  تأهٌلدورة  .1

 . 5/1/1996و لغاٌة  20/2/1996

هٌئة التدرٌس , جامعة العلوم لتطبٌقٌة ,  ألعضاء اإللقاءنامج مهارات العرض و رب .2

4/2/2010 . 

 9/11/2010ٌرة المرجعٌة للتعلٌم العالً , جامعة العلوم التطبٌقٌة ,ادورة المع .3

دورة المخرجات التعلٌمٌة , دلٌل عمل هٌئة ضمان جودة التعلٌم , جامعة العلوم التطبٌقٌة  .4

,13/10/2010 . 

و لغاٌة 25/9/2010من لمعهد البرٌطانً , البحرٌن , ة االنكلٌزٌة ,ادورة اللغ .5

13/12/2010 . 

 

 

 

 

 ورشة العمل التدرٌبٌة
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 . 2/10/2010عام جامعة العلوم التطبٌقٌة جودة ومراجعة السٌاسة الداخلٌة ,ال إجراءات .1

العلوم التطبٌقٌة ,  معةالتعلم , جاصٌلة حتصمٌم مواصفات البرنامج و المقررات الدراسٌة و .2

 . 3/6/2010البحرٌن ,

لغاٌة  2/6/2010التعلم ,جامعة العلوم التطبٌقٌة , البحرٌن , للفترة  إدارةبرمجٌات نظام  .3

10/6/2010 . 

 9/2/2011 إلى 2من , للفترة  األردنالتعلٌم االلكترونً , جامعة مؤتة ,  .4

 . 22/4/2011لغاٌة  23للفترة من  , األردنتنظٌم برنامج التعلٌم االلكترونً, جامعة مؤتة ,  .5

 . 25/9/2011العلوم التطبٌقٌة , البحرٌن , امعةصطلحات و تعرٌفات جودة التعلٌم ,جم .6

 .26/9/2011,بحرٌن لعالً , جامعة العلوم التطبٌقٌة , التخطٌط االستراتٌجً فً التعلٌم ا .2

 22/9/2011,,جامعة العلوم التطبٌقٌة ,البحرٌن  األكادٌمٌةالمعاٌٌر  .1

 .21/9/2011 ,  ت الدراسٌة ,جامعة العلوم التطبٌقٌة ,البحرٌنابرامج و المقررال .9

جامعة بغداد ,فً  -وآلٌة التنفٌذ , كلٌة الهندسة  –خطة العمل –و التوظٌف  التأهٌل .10

20/6/2013  

 

 المؤتمرات و الندوات 

, فندق فً بغداد  1/2/2013للكفاءات العراقٌة العائدة فً  األولشاركت فً المؤتمر  .1

 الرشٌد.

الجامعً الموسومة بـ )جودة البحث العلمً  األداءحضور ندوة قسم ضمان الجودة و  .2

ورصانة استخدامه فً خدمة المجتمع ( فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد سنة 

20013. 

 اإلنسانالمقام من قبل وزارة حقوق  اإلنسانفً حقوق  اإلعالممؤتمر حول دور  .3

 20/11/2014المصادف 

بحث فً المؤتمر العلمً السادس عشر لكلٌة المأمون الجامعة فً  بإلقاءشاركت  .4

 . 2015/نٌسان /22

فً مسؤولٌة المؤمن  وأثره اإلخطارالمؤمن له فً  تأخربعنوان )بحث  بإلقاءشاركت  .5

فً القانون ٌة الفكرٌة لملكالقانونٌة ل حماٌةالمؤتمر فً دراسة مقارنة (  –بالضمان 

 . / جامعة بغداد قانون كلٌة ال العراقً و المقارن , المنعقد فً
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 .بغداد االقتصادٌة فًلمؤتمرات و الندوات العلمٌة وحضرت العدٌد من ا .6

 

 لجنة االستالل

 6/11/2013فً  212ترقٌة )احمد عٌسى ( , رقم الكتاب  إجراءات إكمال -1

  13/10/2014فً 435ترقٌة ) ابتهال زٌد علً ( رقم الكتاب  إجراءات إكمال -2

لرسالة ماجستٌر ) انتقال الحق فً التعوٌض عن الضرر الى الخلف العام ) دراسة مقارن  -3

 .3/11/2015فً  394( , رقم الكتاب  اإلسالمًبٌن القانون الفقه 

 . 3/2/2015فً  51,رقم الكتاب  رسالة ماجستٌر ) عقد المشاركة المنتهٌة بالتملٌك ( -4

 4/2015/ 19فً  150فً المسؤولٌة ( , رقم الكتاب  وأثره) لغش  األطروحة -5

 31/3/2015فً 126) التضامن السلبً ( , رقم الكتاب ,  األطروحة -6

فً 634دراسة مقارنة ( رقم الكتاب ,  –) تنازع القوانٌن فً عقد االستهالك  األطروحة -7

52/1/5112  

دراسة مقارنة ( رقم الكتاب  –المنفردة فً تعدٌل العقد  اإلرادةرسالة ماجستٌر ) دور  -8

59/51/1/5112  

دراسة مقارنة ( رقم الكتاب –رسالة ماجستٌر ) حق الرجوع على الشرٌك فً المال الشائع  -9

  58/1/5112فً 63

م القانونً لتصمٌم الدوائر المتكاملة فً نطاق الملكٌة ماجستٌر )النظا رسالة -11

 53/3/5114فً  493الفكرٌة ,رقم الكتاب 

)النظام القانونً لعد خدمة المعلومات االلكترونٌة )دراسة  األطروحة استالل  -11

 11/11/5114فً  778مقارنة ( رقم الكتاب 

 

 تمرـم المســـالتعلٌ

 -المستمر وهً :شاركت كمحاضرة فً دورات التعلٌم 

 .2013المناقصات و المزاٌدات الحكومٌة عام  إدارة أصول .1

 . 2013المحاكم ,عام إماماع عن حقوق الخزٌنة العامة فصٌغ الدعاوى وسبل الد .2

 . 2013العامة , عام  األشغالد النظام القانونً لعقو .3

 كتب الشكر و التقدٌر

 .12/3/2013بتارٌخ  1592بغداد العدد جامعة كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون  .1
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 .22/3/2013خ ــــبتارٌ 1129العددبغداد جامعة كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون  .2

 . 12/5/2013بتارٌخ   2521العدد بغداد جامعة  عمٌد كلٌة القانون كتاب شكر من .3

 . 9/2/2013خ ـــــبتارٌ 3629بغداد العدد جامعة كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون  .4

 . 5/1/2013خ ــــبتارٌ 3921بغداد العدد جامعة ن عمٌد كلٌة القانون كتاب شكر م .5

 .22/9/2013 بتارٌخ 4111كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة بغداد العدد  .6

 رٌة ـــامعة المستنصـــة القانون جــــون جامعة الكلٌــكتاب شكر من عمٌد كلٌة القان .2

 .3/6/2014بتارٌخ  1219العدد 

 .2/9/2014بتارٌخ  3152عمٌد كلٌة القانون جامعة بغداد العدد  كتاب شكر من .1

 .23/9/2014بتارٌخ 4122كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة بغداد العدد .9

 23/9/2014بتارٌخ  12المعهد القضائً العدد  التعدٌلكتاب شكر من وزارة  .10

 .2/1/2015خ ــــــــبتارٌ 20كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة كربالء العدد  .11

 .13/1/2015بتارٌـــــــخ  260كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة بغداد العدد  .12

 .30/3/2015بتارٌخ  1464كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة بغداد العدد .13

 3/5/2015بتارٌخ  262كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة كربالء العدد  .14

 .15/10/2015بتارٌخ  4329ة القانون جامعة بغداد العدد كتاب شكر من عمٌد كلٌ .15

 .11/10/2015بتارٌخ  4369كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة بغداد العدد   .16

 .23/11/2015بتارٌخ 1126العدد الو اسطكلٌة القانون جامعة كتاب شكر من عمٌد  .12

 . 24/11/2015خ ـــــبتارٌ 94كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة دٌالى العدد  .11

 30/11/2015بتارٌخ 2313كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة المستنصرٌة العدد .19

  6/12/2015بتارٌخ  4556كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة النهرٌن العدد  .20

  1/12/2015بتارٌــــخ  119كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة كربالء العدد  .21

  16/12/2015بتارٌخ  3351كتاب شكر من عمٌد كلٌة القانون جامعة مٌسان العدد .22

 . 30/12/2015بتارٌـــخ  2216كتاب شكر من وزارة العدل المعهد القضائً العدد  .23

  23/2/2016بتارٌخ  621كتاب شكر كلٌة القانون جامعة الكوفة العدد  .24

  21/4/2016بتارٌخ  1512كتاب شكر من كلٌة القانون جامعة بغداد العدد  .25

  12/4/2016بتارٌخ 504نبار العددجامعة اال اإلسالمٌةكتاب شكر وتقدٌر من كلٌة القانون والعلوم  .26

 

 


