
  

  السيرة الذاتية

    
    
    
    
    
      

  

  

       اوالً: المؤهالت العلمية.

  

  مناصب االدارية.ثانياً: ال

  الى -الفترة: من   المكان  المنصب  ت
  2014 - 2003  مصر  محام حر   
محامى الهيئة العامة   

  لالصالح الزراعى
  حتى االن2014  مصر

  

  ثالثاُ: التدريس الجامعي.

  الى -الفترة: من   المكان  الجامعة  ت
  2018- 2017  مصر   جامعة اإلسكندرية   
  حتى االن 2018  بغداد  جامعة اوروك  
 

  الى ) –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ( من 

  الى -الفترة: من   المادة  الكلية  ت
  2018- 2017  المرافعات المدنية والتجارية   الحقوق جامعة إسكندرية   
  2019- 2018  المدخل لدراسة القانون   جامعة اوروك القانون   
  2020- 2019  حمورابى  –تاريخ القانون   جامعة اوروكالقانون   

   :األسم
  عبد الرحمن عبدالقادرعوض  رجائىد.  

  15/2/1971 :تاريخ الميالد
  قانون        :التخصص

  مدرس   :اللقب العلمي
  جامعة اوروك  :مكان العمل

  
:البريد اإللكتروني

  ragaey1971@gmail.com  

dr.rajaiabdulrahman@uruk.edu.iq  
  

  

  التاريخ  الكلية  الجامعة  اللقب العلمي  ت
  20109-12- 9  القانون   اوروك   مدرس  
          



  2020- 2019  اثبات -المدنية  مرافعات  ال  جامعة اوروكالقانون   
  2020- 2019  تنفيذ  جامعة اوروكالقانون   
  2021- 2020  اثبات - المرافعات  المدنية      جامعة اوروكالقانون   
  2021- 2020  الملكية الفكرية    القانون جامعة اوروك  
  

  الرسائل التي اشرفت عليها.خامساً: االطاريح او 

  السنة  القسم  عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير/ دكتوراه)  ت
عة  اءاتـــــــــــاالج   سائ في ال ال ع ال

ة  ون ق االل ق ة ال  عةــــــــــــجامل
ة ـــــــــــــــــــاالس اي ر   ف

  2017  المرافعات

        
  المؤتمرات والندوات العلمية.سادساً: 

  نوع المشاركة  مكان انعقادها  السنة  العنوان  ت
ق    -1 نامج ال وة ت ب ن

اتى    ال

جامعة اوروك    2018
اد   غ

ارك    م

ة تق االدء للعام   -2 ورشة "آل
2018 /2019   

دة   13/11/2019 ان ال ق ض
امعى   واالداء ال

ارك   م

 المدد الزامية مدى  -3
 وموقف الدستورية

   منها االتحادية المحكمة

  القانون كلية  2018
  - اوروك جامعة
  بغداد

 بصفة مشارك
 فى محاور
 العلمية الندوة

  " الموسومة
 النظام واقع" مؤتمر  -4

 وآفاقه العراق في الضريبي
    "  المستقبلية

 االدارة كلية  2018
 جامعة واالقتصاد

  بغداد -اوروك

  حضور

 عن المدنية المسؤلية ندوة  -5
  "  الطبية االخطاء

 فى انعقد الذى  2018
 القانون كلية

 -اوروك جامعة
    بغداد

  حضور

 LET S دورة    -6
Break the chain of 
COVID-19 infection  
(Arabic   (

 بن دمحم جامعة  11/4/2020
 للطب راشد

    الصحية والعلوم

مشارك 
  بالحضور

 اللغة سالمة" ورشة    -7
 المخاطبات في العربية

  " الرسمية

  مشارك  قار ذي جامعة  202 4/0/  25

 االقتصادية االثار" ندوة  -8
 وتحديات كورونا لجائحة

 كلية األنبار جامعة    4/2020/  25
   واالقتصاد االدارة

  مشارك



 على النفط اسعار انخفاض
  "العراقي االقتصاد

   
  
9-  

 حقوق" ندوة حضور
 العصر في الفكرية الملكية
  الموحد الرقمي

 عبد الملك مكتبة  4/2020/  26
 العامة العزيز

   العربي الفهرس

  مشارك

ورشة ادارة االختبارات   
االلكترونية االستاذ الطالب 

  اللجان االمتحانية 

  7/ /   11الى   10
/ /2020  

  مشارك  جامعة البصرة

 المحاضرات تسجيل ورشة  10
 عالية باحترافية العلمية
 camtasia تطبيق باعتماد

 studio    

 الصيدلة كلية  2020/   6/ 1
    اوروك جامعة

  مشارك

 العربية اللغة سالمة دورة  11
 والترقية الترفيع ألغراض

   العلمية

/  14 الى  10 
5/2020  

 التقنية الجامعة
  الوسطى

  مشارك

ة   12 ر ورة ال ال
عل  ة لل ا االح

مج ونى ال     االل

ة م  -14الف
23/11/2020    

ر  جامعة اوروك    ح

ة   13 ورشة "اث جائ
د  رونا على ال ك

ة  ن   القان

  30 /4  /
2020  

ة ارك  جامعة ال   م

رة   14 ورشة م دس
مة في  اءات ال اج
ل حالة  اق في  الع

ة  ابهة جائ ار ل ال
رونا    ك

ة   30/4/2020 ق امعة ال ال
ى س   ال

ارك   م

اء    ل "ال ورشة ع
اعي ودوره في  االص
وس(  ونا فاي اجهة  م

ف   ) 19 -ك

جامعة   5/2020/ 2
ا  ج ل ت

مات  عل ال
االت     واالت

  مشارك

          
          



          
          
  

  سابعاً: االنشطة العلمية االخرى.

  خارج الكلية  داخل الكلية
  عضو نقابة المحامين المصرية  عضو اللجنة االمتحانية 

عة  ا حلة ال ج لل ث ال اف على  االش
ن جامعة اوروك  ة القان   2020- 2019كل

  عضو الجمعية المصرية لالقتصاد والتشريع 

  

  

  

  ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.

  السنة  مجال النشر  اسم البحث  ت
فى القانون المصرى حاالت التنفيذ  المعجل   -1

  واالماراتى
  2017  التنفيذ

ن ال دراسة   -2 صفى فى القان اف ال االس
ن االم ــــــمقارنه مع القان ـــ ىـ   اراتى وال

  2018  المرافعات

النظام القانونى النقطاع الخصومة دراسة   -3
مقارنة  فى قانون المرافعات المصرى 

  والعراقى والفرنسى  

  2019  المرافعات

  
4-  

ع  ه على س ال ائي وأث ار الق االق
ة دراسة مقارنة ن   ال

  2020  المدنى

ي وفقًا  -   -5 ا ائي لل االح ام اإلج ال
اقي رق افعات الع ن ال ة  83لقان  1969ل
ل ع   ال

  2021  المرافعات

  

  الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع. تاسعاً: كتب

  السنة  الجهة المانحة  )/برائة اختراع(كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير  ت
  2019  جامعة اوروك   شكر من رئيس الجامعة   
        
  

  عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة.



  سنة النشر  اسم الكتاب  ت
عة  اءاتـــــــــــاالج   سائ في ال ال ع ال

ة  ون ق االل ق ة ال   عةــــــــــــجامل

2018  

      
  

  التي يجيدها. حادي عشر: اللغات

  قراءة  كتابة  اللغة  ت
  ممتاز  ممتاز  العربية   
  جيد  جيد  إلنجليزية  
 


