
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالء فالح مطر عويد الشمري

 تدريسي في كلية الكوت الجامعة/ قسم القانون-1
 عضو نقابة المحامين العراقيين-2
 اتحاد الحقوقيين العراقيين عضو-3
 ممثل قانوني لدى منظمة المجتمع المدني )مركز المنتظر الثقافي(-4
 محامي لمدة سبع سنوات-5
 مدرب التنمية البشرية-6

 / كلية القانونحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد-1
 المصطفى العالميةحاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة -2
 طالب دكتوراه في المرحلة البحثية في جامعة تكريت/ كلية الحقوق-3

 

 دورة في طرائق التدريس في الجامعة التكنولوجيا-1
 دورة في سالمة اللة العربية في الدامعة التكنولوجيا-2
 التدريس من كلية الكوت الجامعةشهادة صالحية -3
 دورة في كفاءة الحاسوب من كلية الكوت الجامعة-4

اق احكام القانون المدني طبحث بعنوان )القانون االداري كمصدر سادس لاللتزام في ن
 العراقي(

07732221685 

Alaa.faleh@alkutcollege.edu.iq 

 ذكر

 لتولد21/3/1990تاريخ ا

 متزوج

 واسط/ الصويرة

 عراقي

 العربية

 مدرس مساعد

 اجيد العمل على نظام الوود واالكسل في الحاسوب

 وكذلك اجيد عمل تصميم البرامج وادارتها

 اللغة العربية بمستوى جيد جًدا-1
 اللغة االنكليزية بمستوى متوسط-2
 اللغة الفارسية بمستوى جيد-3
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Alaa Falih Mutar Auiyd AlAlaa Faleh Matar Awaid Al-Shammarishammary 

Lecturer at Al-Kut University College - Law Department - 

 Member of the Iraqi Bar Association, date of joining 2014 

 Member of the Iraqi Jurists Union 

 Worked as a lawyer for 6 years 

 

He holds a bachelor's degree from the University of Baghdad - College of Law 

 He holds a master's degree from Al-Mustafa International University 

 PhD student at Tikrit University - Faculty of Law 

 

 

Text here A course in teaching methods at the University of Technology 

A course in Arabic language proficiency at the University of Technology 

A course in the validity of teaching , Al-Kut University College 

A course in computer efficiency, Al-Kut University College 

 

A research entitled (administrative law as a sixth source of commitment within the scope 
of the provisions of the Iraqi civil law) 

Intermediate proficiency in English 

Working on the computer is 
average 

 

 

arabic 
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female 

21-3-1990 

married 

Iraq/wasit 

iraqi 

arabic 
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