
 

                                         
 علي سامل كرمي كاظم  األسم: 

 اخلزرجي.  اللقب: 
 الغدير قرب مركز شرطة املثن  /بغداد-العراق  العنوان: 
 07708695929جوال:العراق  تليفون: 

 alilawyer107@gmail.com الربيد االلكرتوين: 
 متزوج  احلالة االجتماعية:
 بكالوريوس قانون عام جامعة االسراء تقدير جيد - املؤهل الدراسي: 

 جيد جدا املاجستري اجلامعة االسالمية لبنان قانون خاص تقدير -
 طالب دكتوراه -

 قانون  التخصص:
 مشاريع التخرج: 

 عنوان رسالة املاجستري 
 

 *حق الدائن ابلدعوى املدنية يف ظل الدعوى الصرفية
 القانوين العقدي *بنود التحديد واالعفاء من املسؤولية يف النظام  عنوان اطروحة الدكتوراه 

 *عضو يف نقابة احملامني.   العضوايت:  

 *عضو يف احتاد احلقوقيني العراقيني.  
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 السيرة الذاتية 

نماجستير في القانو  
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 .2016 لعام   /القانون اجلنائي*مؤمتر حق الدفاع يف  مشاركة املؤمترات والندوات:
 .2017*مؤمتر يف كلية االسراء لصياغة العقود/لعام 

الشعيب/لعام  احلشد  ألفراد  القانونية  احلماية  الشعيب  احلشد  هيئة  يف  *مؤمتر 
2017. 

 *مؤمتر يف كلية الرافدين فرع دايىل.  
 *ندوة يف جامعة بغداد العقوابت االنضباطية وأاثرها القانونية. 

 يف جامعة ذي قار اخالقيات البحث العلمي. *ندوة 
 *ندوة يف جامعة البصرة أثر جائحة كوروان على املدد القانونية. 

 *ندوة يف جامعة البصرة احلجر املنزيل اجيايب . 
"ماهيته التقاعدي  الراتب  اجلامعة  الرافدين  بالد  يف كلية  طبيعته -*ندوة 

 . 2021القانونية"/لعام 
 مهارة التدريسي - املهارات:
 أستاذ يف كلية الريموك - التدريس: 

 الشركات قانون - املواد اليت مت تدريسها: 
 اجلزائية   اكماتأصول احملقانون -
 الشريعة االسالمية -

      

 وطرائق التدريس ، صالحية التدريس   

 ممتاز(، كتابة     ممتاز  ، االم )حتدث، العربية  اللغات: 

 ضعيف( ، كتابة      ضعيف، األنكليزية الثانية )حتدث         
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Ali Salim Kareem Kazem Name: 
Al-Khazraji Surname: 
Iraq-Baghdad/ Al Ghadeer near Al 
Muthanna Police Station    

Address:  

 07708695929  Mobile / Iraq   Telephone: 
alilawyer107@gmail.com E-mail: 
Married Social status: 
-Bachelor's degree in public law, Al-Isra 
University, good grade 
- Master's degree, Islamic University of 
Lebanon, private law, grade very good 

PhD student - 

:Qualification 
 

Law Specialization: 
The right of the creditor to file a civil * 

lawsuit in the light of the exchange lawsuit 
Graduation projects: 
Master's thesis title 

 *Clauses of limitation and exemption from 
liability in the contractual legal system 

PhD thesis title 
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CV 

Master of Laws 



*Member of the Bar Association. 
Member of the Iraqi Jurists Union* 

Memberships: 

Teaching skill :Skills 
* Conference on the Right to Defense in 
Criminal Law / for the year 2016. 
* Conference in the College of Isra, drafting 
contracts / for the year 2017. 
* Conference in the legal popular crowd 
body for members of the popular crowd / 
for the year 2017. 
* Conference at Al-Rafidain College, Diyala 
Branch. 
* A symposium at the University of Baghdad 
Disciplinary penalties and their legal effects. 
* Symposium at the University of Dhi Qar 
ethics of scientific research. 
* Seminar at the University of Basra, the 
impact of the Corona pandemic on legal 
periods. 
* A symposium at the University of Basra, 
the home stone is positive. 
* A symposium at the University of 
Mesopotamia College, the pension "what is 
it - Its legal nature "/ for the year 2021. 

Conferences and 
:Seminars Participation 
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Asst. al Yarmouk College Teaching: 
Corporate Law 
Criminal Procedure Law 
Islamic Sharia 

The subjects taught: 

 

Teaching competence and teaching methods 

Languages: Arabic, native (speaking, writing excellent, 
excellent) 

Second English (speaking, poor writing, poor) 
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