
 

 م/ السيرة الذاتية
 .االسم: ا.م.د. محمد عبد الرزاق الشوك

 محل السكن كربالء  (5/6/1986التولد: كربالء )

 من جامعة كربالء  2008 -2007وريوس لاحاصل على شهادة البك

 جامعة كربالء من 2011القانون المدني  -حاصل على شهادة الماجستير في القانون الخاص

 من جامعة كربالء القانون المدني -شهادة  دكتوراه فلسفة في القانون الخاص اصل علىح
 .2011مقرر قسم في كلية االسالمية الجامعة /النجف االشرف لسنة شغل منصب 

 .2019شغل منصب معاون العميد للشؤون االدارية في كلية القانون/جامعة اهل البيت سنة 

 حاليا يشغل منصب رئيس قسم القانون في كلية الصفوة الجامعة.
 البحوث العلمية:

جامعة لية القانون /رسالة الحقوق في كتفسير الشك في عقود االذعان منشور في مجلة  .1
 .كربالء

) دراسة مقارنة بالفقه االسالمي وقانون المقارن  استخالف المرتهن في الرهن الحيازي .2
 باالشتراك مع م.د. مالك عبد اللطيف التميمي( منشور في مجلة جامعة اهل البيت.

 ة جامعة اهل البيت.التكييف القانوني لعقد تجهيز خدمة الهاتف النقال منشور في مجل .3
التوازن القانوني لالجرة في العالقة االجارية دراسة ومقارنة منشور في مجلة جامعة  .4

 اهل البيت.
المبادئ العامة للقانون ودوره في حسن المنازعات الدولية منشور في مجلة جامعة اهل  .5

 البيت
شمري( منشور مدلول التفريق لهجر الزوج اوغيبته باالشتراك مع )م.د. حيدر حسين ال .6

 في مجلة جامعة اهل البيت.
تحديد مواضع التعارض بين قانون االحوال الشخصية العراقي وثوابت الشريعة  .7

 االسالمية )دراسة تحليلية مقارنة( منشور في مجلة الجامعة العراقية.
تطويع االلتزام بضمان العيوب الخفية لحماية المستهلك )دراسة تحليلية مقارنة( منشور  .8

 جامعة كربالء. رسالة الحقوق في كلية القانون /لة في مج
الكوفة  الحماية المدنية لحق الشخص في اسمه ) دراسة مقارنة( بحث منشور في مجلة .9

 للعلوم القانونية والسياسية في كلية القانون/ جامعة الكوفة.
معوقات المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث الرياضية )دراسة مقارنة(  .10

 في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون/جامعة كربالء.منشور 
تقييد حدود المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث الرياضية)دراسة مقارنة(  .11

 منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية في كلية القانون/جامعة بابل.
 نقض المسلمات في القانون المدني. .12

 المؤلفات:

  القانوني لعقد االشتراك لخدمة االنترنتالنظام 
اشرف على العديد من بحوث التخرج لطلبة البكلوريوس ، اختير كخبيرعلمي للعديد من رسائل 

 الماجستير لطلبة الدراسات  العليا 
 .في العديد من المؤتمرات القانونية الكثر من جامعة عراقيةشارك 

 
 

  


