السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :ابتهال زيد علي
تاريخ الميـالد 1978 :
التـخـصــص  :قانون
الوظيفة

 :مدرس

الدرجة العلمية .:ماجستير
عنوان العمل  :كلية العلوم السياسية
هاتف العمل :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس
قانون
ماجستير

النهرين

الحقوق

1999

النهرين

الحقوق

2002

الجهة

الفترة من  -الى

ت

الوظيفة

2011-2008

مدرس مساعد

كلية القانونوالسياسية/جامعة

مدرس مساعد

كلية العلوم السياسية\جامعة بغداد 2014-2011
الكوفة

مدرس

كلية العلوم السياسية\جامعة بغداد 2016-2014

ثانياً :التدرج الوظيفي

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

1

كلية القانون والسياسة

الكوفة

2011-2008

2

كلية الزراعة

بغداد

2016-2015

3

كلية العلوم السياسية

بغداد

2016-2011

رابعا ً  :المقررات الدراسية .

الدراسات االولية :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها:
أ -كلية القانون:
 -1التزامات(.)2008
 -2المدخل لدراسة القانون (.)2009-2008
 -3مرافعات  -اثبات (.)2011-20009
ب  -كلية العلوم السياسية:
المدخل لدراسة القانون (.)2015-2011
البحوث السياسية()2017-2016
ج  -كلية الزراعة )2016-2015(:
-1حقوق االنسان
-2الحرية والديمقراطية

الدراسات العليا :

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
االشراف على طلبة الدراسات العليا
ت

عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

نوع الدراسة
ماجستير /
دكتوراه

طلبة الماجستير والدكتوراه الذين اشرف عليهم داخل وخارج العراق :

ت

عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

نوع الدراسة
ماجستير /
دكتوراه

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
المقاالت -:
.
المؤتمرات والندوات -:
 -1ندوة)المرتكزات الفكرية الجديدة لألنظمه العربية) كلية العلوم السياسية\ \ 2012ورقة
عمل.
 -2مؤتمر(تقويم العملية السياسية في العراق) كلية العلوم السياسية\ \ 2012ورقة عمل.
 -3ندوة(سبل تعزيز التعايش والثقافة الوطنية) كلية العلوم السياسية\ \ 2012ورقة عمل.
 -4مؤتمر(الخيار الديمقراطي:ضرورة سياسية ووطنية للعراق) كلية العلوم
السياسية\ \ 2013ورقة عمل.
 -5ندوة(التنوع االثني وتداعياته على مستقبل الدول العربية) كلية العلوم
السياسية\ \ 2014ورقة عمل.
 -6ندوة(نحو تعزيز الفكر السياسي المعتدل في العراق) كلية العلوم السياسية\\ 2015
ورقة عمل.
 -7المؤتمر السنوي -كلية العلوم السياسية\ \ 2015ورقة عمل بعنوان(الديمقراطية
والمشروع الوطني العراقي)

سابعا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
البحوث -:

 -1المسؤلية المدنية للطبيب (دراسة مقارنة) \ مجلةالكوفةللعلوم القانونية والسياسية
\.2009
 -2التنظيم القانوني للتوقيع االلكتروني\ مجلةالكوفةللعلوم القانونية والسياسية \.2014
 -3التعويض عن الضرر البيئي\ مركز دراسات الكوفة\2014
 -4حماية المستهلك في العقد االلكتروني\مجلة بيت الحكمة \.2014
 -5التنظيم القانوني للوكالة غير القابلة للعزل\قضايا سياسية\2015
 -6الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية-عقد البوت\بيت الحكمة\2015

ثامنا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .

تاسعا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

1
2
3
4

مكافأة
التقدير
شكر وتقدير ومكافأة(عدد3
شكر وتقدير
شكر وتقدير

رئيس جامعة الكوفة
عميد كلية العلوم السياسية
وزير التعليم العالي
رئيس جامعة بغداد

2008
2013
2014
2014

عميد كلية العلوم السياسية
عميد كلية العلوم السياسية
عميد كلية العلوم السياسية

2014
2015
2016

5
6
7

شكر وتقدير ومكافأة
شكر وتقدير ومكافأة
شكر وتقدير ومكافأة

عاشرا ً :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

سنة النشر

ت

المسؤولية المدنية لطبيب التخدير

2016

احدى عشر :اللغــات .

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

