
 السٌرة العلمٌة

 االسم الرباعً واللمب: هبه ثامر محمود عبد هللا السمان.

 .2891/ العراق -موالٌد: بغداد

 كلٌة المانون/ جامعة بغداد. -الفرع الدولًالوظٌفة الحالٌة: مدرس المانون الدولً الخاص فً 

 الدرجة العلمٌة: مدرس.

 الشهادات الحاصلة علٌها: 

 م.1002كلٌة الحموق/ جامعة النهرٌن عام  بكلورٌوس فً الحموق من-2

عنوان رسالة الماجستٌر )عمود التجارة  م.1005ماجستٌر فً المانون الخاص من كلٌة الحموق/ جامعة النهرٌن -1

 االلكترونٌة "دراسة ممارنة"(.

اللبنانٌة، بموجب اجازة  الجامعة -شهادة الدكتوراه اللبنانٌة/ المعهد العالً للدكتوراه فً الحموق والعلوم السٌاسٌة-2

عنوان اطروحة الدكتوراة )االختصاص المضائً الدولً فً عمود التجارة  (.1024-1021خارج العراق ) دراسٌة

 االلكترونٌة"دراسة ممارنة"(.

 المؤهالت الوظٌفٌة:

 ./ كلٌة التربٌة للبناتالجامعة العرالٌة 1005تارٌخ التعٌٌن: 

الى تارٌخ التعٌٌن فً  14/3/1004نها خدمة المحاماة للفترة من سنة، من ضم 23عدد سنٌن الخدمة: 

28/21/1005. 

، نملت لجامعة فً كلٌتً التربٌة للبنات وكلٌة المانون 1022الى  1005عملت فً الجامعة العرالٌة للفترة من     

وعملت فً كلٌة طب الكندي وكلٌة طب بغداد وكلٌة الزراعة وكلٌة  ومستمرة بالعمل فٌها 1028والى  1022بغداد من 

 .عملت محاضرة فً اكثر من كلٌة وجامعةكما المانون 

 عدد كتب الشكر: كتاب شكر من رئٌس الجامعة العرالٌة، ورئٌس جامعة بغداد ومن وزٌر التعلٌم العالً.

 عدد العموبات: ال ٌوجد.

 دراسة ممارنة". -تجارة االلكترونٌةكتاب منشور "عمود ال -2 المؤلفات:

 المانون الواجب التطبٌك على مسؤولٌة الطبٌب"دراسة تحلٌلة ممارنة". -1            

 البحوث المنشورة: 

مجلة الجامعة العرالٌة  /"دراسة ممارنة" والمانون الواجب التطبٌك فً عمود التجارة االلكترونٌة حماٌة المستهلن-2

 .م1008

 .1009الجامعة العرالٌة  -لبناتالتربٌة لالمراة المسلمة وتحدٌات الوضع العرالً، مؤتمر كلٌة -1

 .1008دراسة ممارنة، مجلة بٌت الحكمة -حجٌة التولٌع االلكترونً فً االثبات-2

 .1008التحكٌم الدولً االلكترونً، مجلة بٌت الحكمة، -3
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