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 ((السيرة الذاتية))

 الشروفي  عدنان هاشم جواد: االسم الكامل

 .4661 - 6 - 03: تاريخ الميالد

 العراق - كربالء: مكان الميالد

 .عراقي: الجنسية

 ثالثة أطفال  – متزوج: الحالة االجتماعية

 رب هيئة محمد أألمين ق، المخيم ، كربالء: الحالي  العنوان

 .العربية: اللغة األم

 .اللغة اإلنجليزية : لغة أخرى

 : شهادات ال

 .4691في عام ( سابقا  –للبنين  –البكر )   الثانوية من  ت تخرج – 4

بدرجة البكالوريوس في القانون  03/6/4696بغداد في  بجامعةالقانون من كلية  تخرجت -1

 .العام

عن رسالتي الموسومة  درجة الماجستير من جامعة بغداد في القانون الخاصحصلت على  -0

 .4/43/4661 بتأريخ( دراسة مقارنة  –الحق في الحبس للضمان ) ب

المسئولية المدنية الناشئة عن ) عن األطروحة بعنوان حصلت على شهادة الدكتوراه  -1

 1111العدد / الدراسات العليا / كتاب جامعة كربالء بموجب (اإلخالل بعقد االمتياز التجاري 

 . 41/6/1340بتأريخ 

بموجب كتاب جامعة  11/0/1344حصلت على لقب أستاذ مساعد بتأريخ   –اللقب العلمي 

 16/41/1344بتأريخ  49686بالعدد / لجنة الترقيات والتعضيد العلمية المركزية / كربالء 

 :درستهاالمواد التي 

 القانون المدني  – 4

 .القانون التجاري -1

 .لقانون المدخل لدراسة ا -0

 .قانون التنفيذ -1

 قانون األحوال الشخصية  -8
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 .المدخل لدراسة القانون   -6

 :المؤتمرات

 :أبرزهاقانوني  ثالثين مؤتمرأكثر من  –داخل العراق  –أوال 

 .محاضر. 1331 -مؤتمر الفرات األوسط حول االنتخابات التعليم، كربالء . 4

 .كمنظم. 1338-مؤتمر النجف للمنظمات الدستورية، النجف . 1

 .كمسؤول. 1330-بين  الشباب، السليمانية  فن التفاوض والحوار . 0

 كمحاضر. 1343.المؤتمر الثالث لكلية الحقوق، جامعة كربالء . 1

 . 1340الء للفترة حتى مؤتمرات كلية القانون جامعة كرب -8

 داخل العراق  -التدريبية الدورات 

 عدد أربعة  –دورات تطويرية في اللغة االنكليزية  -4

 .خارج العراق                       

 .بيروت –العراق  قانونية خارجيرية دورة تطو -1

 :منشورةالبحوث ال

 .1338دراسة في الفقه اإلسالمي والقانون العراقي، مجلة جامعة كربالء،  . 4

 .1338أثر عقد البيع الخارجي على نقل ملكية العقارات، مجلة جامعة كربالء، . 1

 .1336مجلة جامعة كربالء، منشور في ، كترونيلاإلتجاري الإنشاء عقد . 0

 .1344العراقي مجلة جامعة كربالء،   االختراعءة براأثر اتفاق تريبس على قانون  . 1

 . 1344النظام القانوني لبطاقة االئتمان مجلة جامعة كربالء، كلية القانون . 8

مجلة جامعة كربالء، كلية  و الفقه أألسالمي ، إيجار الرحم دراسة مقارنة بين القانون  .6

 .1344الحقوق 

، مجلة جامعة كربالء، 4698لعام  98التوجيه االتحاد األوروبي رقم  مسؤولية المنتج وفق. 0

1344. 

 الشروفي  عدنان هاشم جواد / أم د                                                                       

 30934499463 
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Adnanlaw17@yahoo.com  

mailto:Adnanlaw17@yahoo.com

