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 .............. لتاريخ

 

 راقية عبد الجبار علي
 

 الشخصية المعلومات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تدريس في كلية الحقوق عضو هيئة  :المسمى الوظيفي

 ستاذ مشاركأ :الرتبة األكاديمية

 في بغداد 18/6/1969 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 عراقية :الجنسية

 1، شقة رقم 8عمان، الرابية، عمارة رقم  :العنوان

 00962795309167عمان  :رقم الهاتف

 009647805135715العراق                    

 متزوجةالحالة اإلجتماعية : 

   Raqiya69@hotmail.com,A.raqiya@yahoo.com ,  drraqiya2000@gmail.com:البريد اإللكتروني

 العلمية المؤهالت
 مدة الدراسة ص الدقيقالتخص الدرجة

 البلد الجامعة الى(-)من

        كلية التراث    1991-1988 قانون  لوريوسابك
 الجامعة

 العراق

 ماجستير
 مدنيقانون خاص/ قانون 

 عنوان الرسالة ) إقالة العقد بين الفقه اإلسالمي و القانون المدني (  

 
1993-1995 

 
 جامعة بغداد

 
 العراق

 

 دكتوراه
 اص/ قانون مدنيقانون خ

عنوان الرسالة ) سلطة القاضي في تعديل العقد ( دراسة قانونية 
 مقارنة 

 العراق جامعة بغداد 1997-2001

جامعة السابع من  2009  استاذ مشارك
 ليبيا أبريل

 
 
 

 
صورة 
 شخصية

mailto:Raqiya69@hotmail.com
mailto:A.raqiya@yahoo.com
mailto:drraqiya2000@gmail.com
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 التدريسية اتالخبر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

1996-2001 لقانون كلية ا جامعة بغداد مدرس مساعد   العراق 

 العراق كلية القانون  جامعة بغداد مدرس 2001

2001-2005 ن كلية القانو جامعة المرقب مدرس   ليبيا 

2005-2009  ليبيا كلية القانون  جامعة السابع من ابريل استاذ مساعد 

2009-2012  البحرين كلية الحقوق  جامعة العلوم التطبيقية استاذ مشارك 
 
2012-2018  
 

كار استاذ مش دامعة بغداج   العراق كلية القانون  

 
 أخرى  خبرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

   كلية التراث الجامعة  محاضر 2012-2013

   كلية اإلسراء األهلية سابقا   محاضر 2014-2015

   كلية الرافدين األهلية حاليا   محاضر 2015-2016

 والمؤلفات المنشورات
 المجالت

 المؤلفون 
سنة  العدد المجلة العنوان تيب()بالتر 

 النشر

 2001 العدد الرابع مجلة القانون المقارن  سلطة القاضي في فسخ العقد د. راقية عبد الجبار

البيع الصادر عن غير المالك: دراسة  د. راقية عبد الجبار
 مقارنة

مجلة الجامعة 
 2007 العدد السابع االسمرية

 2008 العدد العاشرمجلة الجامعة ي: تأصيله القانوني وكيفية الضرر االدب د. راقية عبد الجبار
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 االسمرية التعويض عنه

تأخر المؤمن له باالخطار وأثره في التزام  د. راقية عبد الجبار
 المؤمن بالضمان

 2015 العدد الثاني مجلة كلية المأمون 

 د. راقية عبد الجبار  
النظام القانوني لكفيل الكفيل "المصدق" في 

 2015 العدد االول مجلة العلوم القانونية قانون العراقيال

هبة االعضاء البشرية بين الشريعة  د. راقية عبد الجبار
 2015 العدد الثاني مجلة العلوم القانونية والقوانين الوضعية

تأصيل دور القاضي في صنع القاعدة  د. راقية عبد الجبار
 القانونية

مجلة الفقه والقضاء 
 2015  ل العربيةجامعة الدو

مجلة العلوم القانونية  في انشاء القاعدة القانونيةدور القاضي  د. راقية عبد الجبار
 واالقتصاد

  مقبول للنشر

 د. راقية عبد الجبار
الدفع بعدم توجه الخصومة في الدعوى 

 2015 العدد الرابع مجلة كلية التراث المدنية

 2018 العدد االول مجلة العلوم القانونية ن المشاريع النفطيةالخطر في عقد تأمي د. راقية عبد الجبار

القانون الواجب التطبيق على عقود البث  د. راقية عبد الجبار
 2018 العدد الثاني مجلة العلوم القانونية الفضائي

خيار الرؤية ماهيته و آثاره في الشريعة و  د. راقية عبد الجبار 
العدد الحادي  مجلة جامعة األسمرية  القانون 

  عشر

 بيع العقار مع احتفاظ البائع بحق االنتفاع  د. راقية عبد الجبار
مجلسة الجامعة 

 األسمرية 
العدد الثاني 

  عشر 

 
 :  والندوات المؤتمرات
 المؤلفون 
 التاريخ البلد/المدينة الندوة /المؤتمر العنوان )بالترتيب(

 لمصنفه المالي  حق المؤلف في االسثمار د. راقية عبد الجبار
 

 الفكريةحماية الملكية 
 

 2016 العراق

 في اإلخطار وأثره في مسؤولية تأخر المؤمن له د. راقية عبد الجبار
 دراسة مقارنة-المؤمن بالضمان

 القانونية للملكيةمؤتمر الحماية 
 2015 / بغداد العراق الفكرية في القانون العراقي و المقارن 

 د. راقية عبد الجبار
 دة البحث العلمي و رصانة استخدامهجو 

 في خدمة المجتمع 
 المؤتمر األول للكفاءات العراقية

 العائدة
 العراق / بغداد

 
2013 

 

 
 د. راقية عبد الجبار

 
 

 د. راقية عبد الجبار

 
 
 
 

 اإلعالن المضلل و أثره في سلوك المستهلك 

 ندوة قسم ضمان الجودة و األداء         
 الجامعي

 
 

 بادرة فتبّينوا الدولي مؤتمر م

 العراق / بغداد
 
 
 

 عمان / األردن 

2013 
 
 
 

2019 
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2019 

 : الكتب
 

 
 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2012لغاية  1992عضو نقابة المحامين العراقيين منذ عام  -1
 عضو جمعية حقوق اإلنسان في العراق  -2
 1993عضو اتحاد الحقوقين العراقيين منذ عام  -3

 
 الجامعات في اللجان عضوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئيسة لجنة متابعة الخريجين في الكلية . -1
 عضو لجنة التأديب في الكلية .  -2
 لخاص . عضو مجلس قسم القانون ا -3
 عضو لجنة الترقيات في الكلية .  -4
 عضو لجنة استالل في الكلية لعديد من األبحاث والرسائل . -5

 المؤلفون 
 التاريخ الناشر العنوان )بالترتيب(

عقد اإليجار بين القانون   المدني و قانون  د. راقية عبد الجبار
 إيجار العقار

 2001 كلية القانون / جامعة المستنصرية

 لجبارد. راقية عبد ا
 

الوجيز في العقود المسماة ) البيع و التأمين و 
 الوكالة (

 2004 مركز القومي للبحوث / طرابلس

الجبارد. راقية عبد  
 

سلطة القاضي في تعديل العقد ) دراسة قانونية 
 مقارنة (

 

 منشورات الحلبي الحقوقية / بيروت
 2016 

 د. راقية عبد الجبار
 

قه اإلسالمي و إقالة العقد ) دراسة في الفف
 القانون المقارن (

 

 منشورات الحلبي الحقوقية / بيروت
 

2016 
 

 د. راقية عبد الجبار
 

التأمين والكفالة في القانون البحريني و 
 القوانين العربية المقارنة

 

 جامعة العلوم التطبيقية
 

2012 
 

 د. راقية عبد الجبار
 

ي عقد اإليجار ) دراسة في القانون المدني العراق
 العقار المعدل ( رإيجا و قانون 

 

 منشورات مكتبة السيسبان / بغداد
 

2015 
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 عضو اللجان اإلمتحانية لطلبة الدراسات العليا . -6
 رئيسة وعضو لجنة المكتبة . -7
 عضو لجنة اإلمتحان المركزي في جامعة بغداد . -8
 في كلية القانون جامعة المرقب في ليبيا . عضو في اللجنة العلمية و اللجنة العليا لالمتحانات -9

 امعة السابع من أبريل في ليبيا في كلية القانون بزلطن / جعضو اللجنة العلمية و اللجان اإلمتحانية  - 10
 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
و  1996/  7/  20دورة تأهيل لتربوي السابعة  و الثالثين الخاصة بالتدريسيين , جامعة بغداد للفترة من  -1

 1996/  8/  5لغاية 
 4/2/2010العلوم التطبيقية  برنامج مهارات العرض و اإللقاء ألعضاء هيئة التدريس , جامعة  -2
  2010/  11/  9دورة المعايرة المرجعية للتعليم العالي , جامعة العلوم التطبيقية  -3
/  10/ 13جودة التعليم , جامعة العلوم التطبيقية دورة المخرجات التعليمية , دليل عمل هيئة ضمان  -4

2010  
  2010/  12/  13و لغاية  2010/  9/ 25 دورة اللغة اإلنجليزية , المعهد البريطاني , البحرين من -5

 
 عليها شرفأ التي التدريبية الدورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2010/  10/  7راجعة السياسة الداخلية , جامعة العلوم التطبيقية إجراءات الجودة و م -1
  3/6/2010تصميم مواصفات البرنامج و المقررات الدراسية و حصيلة التعلم , جامعة العلوم التطبيقية , البحرين  -2
 10/6/2010و لغاية  7/6/2010برمجيات إدراة نظام التعلم , جامعة العلوم التطبيقية , البحرين للفترة  -3
  2011/  2/  9 – 7التعلم اإللكتروني , جامعة مؤتة , األردن للفترة من  -4
  2011/  4/  27و لغاية  23تنظيم برنامج التعليم اإللكتروني , جامعة مؤتة , األردن من  -5
  2011/  9/  25مصطلحات و تعريفات جودة التعليم , جامعة العلوم التطبيقية , البحرين  -6
  2011/  9/  26في التعليم العالي , جامعة العلوم التطبيقية , البحرين  التخطيط االستراتيجي -7
 2011/  9/  27المعايير األكاديمية , جامعة العلوم التطبيقية , البحرين  -8
  2011/  9/  28البرامج والمقررات الدراسية , جامعة العلوم التطبيقية , البحرين  -9

  2013/  6/  20جامعة بغداد في  –نفيذ , كلية الهندسة و آلية الت –خطة العمل  –التأهيل والتوظيف  -10
 
 : اإلنجليزية باللغة المنشورة األبحاث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1- Raqiya Abdul Jabbar Ali and Majid Almnasrah – ( Power of Arbitration Agreement ) – in 
( Journal of Politics and Law ) – Issn 1913 – 9047 E – Issn 1913 – 9055 , in 2-6-

2019 
2- Ahmed Shawi and Raqiya Ali – ( The Right of the contractor to deviate from the 

electronic sales contract ) – in preprints in 28 – 2- 2019 
3- Raqiya Abdul Jabbar Ali – ( The Legal Protection of the Consumer from Drug 

Adulteration ) – in International journal of innovative science , Engineering and 
Technology – Issn 2348 – 7968 – Thomson Reuters . in 3 – 3 - 2019  

 
 اللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العربية -1
 اإلنجليزية -2

 أخرى  نشاطات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليها حصل التي الجوائز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 عنوان الرسالة
 
 دراسة مقارنة   -رجوع المؤمن على الغير محدث الضرر

 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي   -الفضالة في القانون البحريني
 دراسة قانونية مقارنة  –البيع الصادر عن غير المالك 

 الطارئ على عقد التأمين و آثاره القانونية  لالتعدي
 بشرية ) دراسة مقارنة ( عقد هبة األعضاء ال

 الدفع بعدم القبول في الدعاوى المدنية ) دراسة مقارنة ( 
 النظام القانوني لعقود البث الفضائي ) دكتوراه (

 عقد تأمين المشاريع النفطية 
 أطروحة الوفاء بالنقود اإللكترونية و أثرها في براءة ذمة المدين

 تأجرين االردنيفسخ عقد اإليجار في قانون المالكين و المس
 التنظيم القانوني للعمالة األجنبية في القانون األردني 

 اسم الطالب
 

 وضحة ناصر النعيمي 
 بدور سيف ناجي
 عائشة إبراهيم  

 شيخة حسن علي النعار
 غفران ظافر العنبكي  

 حسام حامد عبيد 
 هدى جواد عبد الرضا 

 بشرى رضا محمد 
 عمر إبراهيم عبدهللا البطوش

 هللا خلف محمد الفايزعبد 
 محمد صادق منذر عبد الكريم الهويدي



 C V 

 السيرة الذاتية    
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 العليا الدراسات طلبة مناقشة على اإلشراف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

 عنوان الرسالة
 

 أطروحة اإلشكال الوقتي في التنفيذ  
 أطروحة بيع العقار على الخريطة ) دراسة مقارنة ( 

 المسؤولية المدنية للمؤسسات اإلعالمية ) دراسة مقارنة ( 
 سقوط الحق بالتقادم ) دراسة مقارنة ( 

 دور اإلرادة المنفردة في تعديل العقد ) دراسة مقارنة ( 
 وكالة بالخصومة ) دراسة مقارنة ( ال

 
 اسم الطالب

 
 أمل جمهور 

 محمد كاظم 
 شيماء سعد مجيد 

 علي جمعة
 أسيل حسن رضا  
 إبراهيم موسى فليح 

 
 المعرفون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


