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Name: Ziad Hussein Mutlaq 

Date of Birth: 1/3/1993 

Marital status: Married 

Nationality: Iraqi 

Nationality: Iraqi 

Address: Diyala / Al Khalis 

Degree obtained: Master's degree in private law 

Telephone: 07803095682 

Email: ziadhussein496@yahoo.com 

Courses and Posts_ 

1- He holds a certificate of teaching methods from the University of Tikrit. 

2- He holds a certificate of aptitude for teaching from the University of Tikrit. 

3- Participant in the course of the Iraqi Academics Syndicate, the Academic 

Strategic Development Center, in the training course for the basics of 

preparing a cash flow statement and its importance. 

4- Participant in the training course of the Iraqi Academics Syndicate in the 

training course for the independence of the arbitration clause from the 

original contract. 

Of experience_ 

1- Member of the Iraqi Bar Association for the year 2017 and continues to belong 

until 2021. 



2- Member of the Iraqi Jurists Union for the year 2019. 

3- Employed in electoral centers for the Independent High Electoral Commission 

in Iraq in 2014 as well as in 2017. 

4-  PhD student for the year 2020 in the Department of Private Law in the 

International Special Jurisdiction. 

 

 السيرة الذاتية

مطلق   ني حس ادي البيانات الشخصية : االسم : ز   

۳/۱/ ۱۹۹۳تاريخ الميالد :    

الحالة االجتماعية : متزوج     

 الجنسية : العراقية العنوان : ديالي / الخالص

 ziadhussain496@yahoo.com    البريد 

 الشهادة الحاصل عليها : ماجستير في القانون الخاص  

۹٥٦٨٢۰۷٨۰۳۰:  لفون ي ت    

 الدورات والمشاركات_ 

حاصل على شهادة طرائق التدريس من جامعة تكريت  -۱  

حاصل على شهادة صالحية تدريس من جامعة تكريت  -٢   

مشارك في دورة نقابة األكاديميين العراقيين مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي في الدورة  -۳ 

وأهميتها  يالتدريبية ألساسيات اعداد كشف التدفق النقد  

مشارك في الدورة التدريبية لنقابة األكاديميين العراقيين في الدورة التدريبية الستقاللية شرط    -4 

   صليالتحكيم عن العقد اال

رات_ب الخ   

٢۰٢۱ومستمر في االنتماء لغاية  ٢۰۱۷عضو نقابة المحامين العراقيين لسنة  -1   

  ٢۰۱۹عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين لسنة  -2 

صفي قسم القانون الخا ٢۰٢۰طالب دکتوراه لسنة    -3  

التخصص الدقيق_ قانون دولي خاص  -  
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