
 جامعـة اربـد االهليـة 

  

 نموذج السيرة الذاتية 

  

 البيانات الشخصية                                                                                   

ن الموىل  أ.د.نداء  االســــــــــــــــــــــم   كاظم محمد جواد حسي 

 مكان الـــــــــوالدة   بغداد 

 تاريخ الـــــــوالدة   1961

 الجنسيـــــــــــــــــة   عراقية 

 العنوان الحالــــــي  عمان ضاحية الرشيد

 رقم الهاتــــــــــــف   0795220714

almawlanada@yahoo.com   البريد االلكترونـي 

  

 المؤهالت العلمية  

 التخصص   المعدل   التقدير   لغة الدراسة   اسم الجامعة   تاريخ التخرج  

  
الدرجة  

 العلمية  
  

  

 الرقم  

 2    دكتوراه   قانون خاص    جيد جدا    عربي جامعة بغداد  1996 

 8    ماجستير   قانون خاص    جيد جدا  عربي  جامعة بغداد  1990 

 3    بكالوريوس      جيد جدا  عربي  جامعة بغداد  1983 

 4    ثانوية           1979

   : التخصص الدقيق للدرجة     
  

 القانون الخاص/ تجاري 

          عنوان أطروحة الماجستير:                                                                                                        
 المركز القانوني للناقل البحري في النقل بالحاويات  

 دكتوراه عنوان  أطروحة   ال  

  الدولية لنقل التكنولوجيا اآلار القانونية لعقود التجارة 

   

 الخبرات العملية )االدارية واالكاديمية( 

 مدة العمل 
  

 مكان العمل 
  

 الوظيفة  
  

 الرقم  

 1 مالحظ الدائرة القانونية /   وزارة الصناعة العراقية  سنوات  4

وزارة التعليم العاىلي معهد االدارة   سنوات 7
ي 
 التقنن

 2 عضو هيئة تدريس  



 3 عضو هيئة تدريس   جامعة الزرقاء/ االردن  سنة 22

سنوات   10  4 نائب عميد   جامعة الزرقاء/ االردن  

سنوات  10  عضو لجنة الجودة و اآليزو و االعتماد في   جامعة الزرقاء/ االردن   
 كلية الحقوق.

5 

 6 عضو هيئة تدريس  جامعة مدينة العلم   سنة 

 

  

  

 االهتمامات البحثية   

   القانون الخاص / مدني ، تجاري ، اصول قانون  

   

    

   

  

 اللجان الوطنية والدولية 

ي الملكية الفكرية 
ق المتوسط فن نامج شر ي جامعة الزرقاء كلية الحقوق / لبر

 لجنة اراسموس فن

  

  

  

 المؤتمرات  

 بين التوعوي اإلعالمي الخطاب في المشترك الحقوق  كلية مؤتمر عضو اللجنة التحضيرية /

 والقانون الشريعة

  

13-15/5 /2015 

 

 2017نيسان          والصحافة والقانون  الشريعة بين مكافحة االرهاب في المشترك الحقوق  كلية مؤتمر عضو اللجنة التحضيرية /

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرات والمشاركات المهنية 

 والدكتوراه   الماجستير رسائل عشرات تحكيم

اف عىل رسائل الماجستب  والدكتوراه  االشر

    المشاركة بمختلف اللجان على مستوى الجامعة والكلية      

  



 

              (الناشر والتاريخ)البحوث المنشورة 
 السنة النشر  جهة البحث عنوان ت

 واالصدار 

  المرصفية البطاقة  .1

 

 –والدراسات   للبحوث  الزرقاء مجلة

Ulrich’s. EBSCO 
  

  عدد  3 مجلد 
      2001- 1 ك 2

2.  
  المتجر  مستجدات

 
يعة  مجلة ن  جامعة -والقانون الشر  اإلمارات العي 

 العربية 

ي  العدد 
  الثانن
ون   ذو  -والعشر
  يناير   ، القعدة

2005   

 الوفاء  لمقابل   القانونية الطبيعة  .3
  جامعة  واإلنسانية   االجتماعية العلوم مجلة

 اليمن  -عدن
  عدد  6 مجلد 

 2003 -ك 2

4.  
 البحرين  جامعة   - الحقوق مجلة دائنيه  عىل  له  المؤمن إفالس اثر 

  مجلد 2007
  العدد  4  رقم

  يناير  األول
2007 

5.  
وعة  غب   والمنافسة  المنافسة  بغداد  جامعة /القانونية العلوم مجلة المشر

  20  المجلد 
  األول العدد 

2005    

ي  الناشر  حقوق لحماية  القانونية الوسائل  .6
ي    ع فن   التشر

ي 
 األردنن

  والعلوم  النظمة  ،  22سعود،م  الملك مجلة
 ( 1) السياسية

  –  22المجلد
 الرياض  2010

  عقد في والمستأجر المؤجر مسؤوليتي بين التوازن   .7
 التمويلي التأجير

 

 والدراسات  للبحوث  الزرقاء مجلة

Ulrich’s. EBSCO 

  العدد 2013
 الثاني

 

8.  

 EBSCO  -  الكويت دولة /   الحقوق  مجلة العادلة  للتجارة القانوني المفهوم
ي  
منشور فن

السنة  -3العدد 
سبتمبر    40

2016 

9.  
 الجزائر سكرة جامعة/  المفكر مجلة التجاري  القانون  وسائل في  السياسي المال استغالل

  شهر عدد
 2014 تسعة

10.  

 جامعة الكوفة  /الكوفة دراسات مركز مجلة المعفاة  الشركة إفالس  في  القضائي االختصاص

  األول المجلد
  سنة 34 عدد

  شهر  2014
9 

 

11.  

  القانون   في المجتمعية للمسؤولية القانوني البعد
 الخاص 

 كربالء  جامعة/  للحقوق   الرسالة مجلة

  10 رقم كتاب
  في

2/3/2015   
 رقم بحث

277 
 



 التشريع في دراسة للخطيب القانوني المركز  .12
 ياألردن

 الخطاب  في المشترك الحقوق  كلية مؤتمر

 والقانون  الشريعة بين التوعوي اإلعالمي

  

13 -
15/5 /2015 

13.  

 ص والخا  العام   القانون  بين والشفافية النزاهة
 جمهورية الثقافية األنبياء وارث مؤسسة صاد مجلة

 البصرة  العراق،

 في منشور
 ربيع 13العدد

  من 2015
 47- 10ص

 القانون  في اإلجبارية القانونية واألوضاع الخليط  .14
  التجاري 

 التطبيقية  العلوم مجلة
  19المجلد 

  2العدد 
2017 

الروابط القانونية المستحدثة لخدمة القيمة   .15

 االقتصادية للعالمة التجارية 

 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 
Ulrich’s. EBSCO 

مجلد رقم  
18/2018 

 
 : المؤلفة الكتب

  السنة النشر  جهة الكتاب عنوان ت

  التكنولوجيا  لعقود  القانونية اآلثار   .1

 د. نداء كاظم الموىل 

 

 2004 األردن   عمان.  /للنشر وائل دار

 

    

 العربيـــــــة   

 اإلنجليزيــة  

 لغات أخرى          

  

أشهـــد بــــأن جميــــع المعلومــــات الــــواردة فـــــي هذا    أ.د. نداء كاظم محمد جواد المولى  أنا الموقع أدناه 

                               .  الطلب صحيحة وأتحمــــــل مسئوليتهـــــــــــا القانونيـــــــة

 نداء المولى التوقيع : 

 22/11/2021التاريخ : 

   

 

 

 

 

 



 

 

 


