
 السيرة الذاتية

 

 

 عوده ريحان العبيدي وديان خالد االسم الرباعي : 

 01/5/0890 تاريخ الوالدة :

  :الشهادة 

 تاريخ الحصول عليها :

 ماجستير 

6102 

 قانون خاص التخصص العام :                                        

 قانون تجاري التخصص الدقيق :

 اللقب العلمي :   

 :تاريخ الحصول عليه

 مدرس مساعد 

6102 

 سنة 01 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 سنوات 1 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 wedyankhalid@gmail.com  البريد االلكتروني :

 كلية اليرموك الجامعة  الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس :  

 كلية الحقوق / جامعة المنصورة ــ دولة مصر  الجهة المانحة لشهادة الماجستير : 

  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

التحكيم في منازعات االستثمار في ضوء احكام مركز واشنطن  :عنوان دراسة الماجستير 

 لتسوية منازعات االستثمار ــ دراسة مقارنة 

  عنوان رسالة الدكتوراه :

 

mailto:wedyankhalid@gmail.com


           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 4002 -4002 وزارة العدل  محامية  1

 4002  -4002 جامعة ديالى  –كلية الزراعة  قانوني  2

 –كلية القانون والعلوم السياسية مدرس مساعد  3

 جامعة ديالى 

 ولحد االن  -4002

4    

 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها : -

 مالحظات الى –الفترة من  المعهد (/الجهة )الجامعة )الكلية( ت

كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة  0

 ديالى 

  ولحد االن   -4002

4    

3    

2    

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

القانون  القانون  القانون والعلوم السياسية  ديالى  1

 التجاري 

2112-2112  

المدخل  السياسة القانون والعلوم السياسية  ديالى  2

لدراسة 

 القانون 

2112- 2112 

القانون  القانون  القانون والعلوم السياسية  ديالى  3

 التجاري 

2112- 2112  

المدخل  القانون  القانون والعلوم السياسية  ديالى   4

لدراسة 

 القانون 

 

2121- 2122 



الشركات  القانون  القانون والعلوم  السياسية  ديالى 5

 التجارية

2122 - 2123 

تأريخ  القانون  القانون والعلوم السياسية  ديالى  2

القانون 

وقانون 

 حمورابي 

2122- 2-2123 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت

 او االطروحة

السنة 

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

المؤتمر الدولي االول للتطبيقات  1

 االلكترونية في جامعة ديالى 

كلية االدارة 

 –واالقتصاد 

 جامعة ديالى 

  2112 بحث 



تشكيل الوعي االجتماعي  2

للناخب العراقي بعد تحرير 

 نينوى 

كلية القانون 

والعلوم 

السياسية / 

 جامعة ديالى 

 

 حضور 

 

2112 

السياسة التشريعية في بناء  3

 المواطنة الصالحة 

كلية القانون 

والعلوم 

السياسية / 

 جامعة ديالى 

 

 حضور 

 

2122 

4     

 

 اقامها :الدورات التي شارك بها والتي  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

مركز كندا الدولي  التجارة االلكترونية 1

 للتدريب / اون الين

2112 

ادارة مواقع التواصل االجتماعي  2

 والمواقع االلكترونية 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة ديالى 

2112 

3    

4    

 

 البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

الوسائل الدولية لتسوية  1

المنازعات في ضوء االتفاقية 

الموحدة الستثمار رؤوس االموال 

العربية في الدول العربية لسنة 

1221 

مجلة كلية الحقوق / 

 جامعة النهرين 

2112 

 2121 مجلة اليرموك  احكام التصادم البحري  2

 2122 مجلة سر من رأى  شهادة التصديق االلكتروني  3

التحديات القانونية لمعامالت  4

التجارة االلكترونية في ضوء 

 القانون العراقي 

 غير –مشاركة في مؤتمر 

 منشور 

2112 

 



 ( التي قام بنشرها :impact factorsاملجالت العالمية ومجالت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1      

2      

3      

4      

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات

1      

2      

3      

4      

 

 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة

 او االبداع

 السنة

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 

 

 التأليف والترجمة : -



 

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها : -

0-  

4- 

 املجتمع :مساهمات في خدمة  -

0-  

4-  

 ـ نشاطات اخرى        

0-  

4-  

 

دار اسم  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

التحكيم في منازعات  1

االستثمار في ضوء 

احكام مركز واشنطن 

لتسوية منازعات 

دراسة  –االستثمار 

 مقارنة

 غير منهجي  1 2121 المركز العربي 

2      

3      

4      


