(( سيرة ذاتية ))
 االسم  :صبا نعمان رشيد
 مكان وتاريخ الوالدة  :بغداد – 1969
 العمل :استاذ القانون العام المشارك في كلية القانون – القسم العام – جامعة بغداد
البريد األلكترونيLabour_law 2002 @yahoo.com.au :

الخبرة

(( معاون عميد كلية القانون جامعة بغداد منذ حزيران  2018لشؤون الطلبة .

 .1عملت تدريسية في قسم القانون كلية التراث الجامعة لمدة سنتين في المواد (قاانون
العم اال وال اامان ا جتم اااعي ال اان م السياس ااية الم اادةل لد ارس ااة الق ااانون باللغ ااة

ا نكليزية).

 .2ع و في الهيئة التدريساية لقسام القاانون العاام ي كلياة القاانون ي جامعاة بغاداد مناذ
عام . 2002

 .3مدرسة مادة قانون العمل وال مان ا جتماعي ي المرحلة الثالثة.
 .4مدرسة مادة حقوق اإلنسان والحريات العامة ي المرحلة األولى.
 .5مدرسة مادة رعاية القاصرين للمرحلة ا ولى.

 .6مدرس مادة ا دارة المحلية ( مجالس المحاف ات ) للمرحلة الثانية.
 .7مدرسة مادة (مدني-تجاري) للمرحلة الرابعة باللغة ا نكليزية.

 .8ادرس للمااادة التةصصااية باللغااة ا نكليزيااة للمرحلااة التح اايرية ماجسااتير باللغااة
ا نكليزية فرع القانون العام و فرع القانون الةاص سابقا .

 .9رئيسة في لجنة المكتبة لكلية القانون.

.10

ع ااو فااي اللجنااة ا متحانيااة للد ارسااة األوليااة و لجااان التاادقيق علااى اللجااان

.11

ع وة هيئة تحرير مجلة كلية القانون\جامعة بغداد

.13

ع وة بجمعية القانون المقارن .

ا متحانية.

.12
.14

ع وة لجنة الترقيات العلميةسابقا .
لديها ةبرة في مجال الحاسبة.
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اتكلم اللغة ا نكليزية و ولدي معرفة باللغة ا يطالية

.15

ناشااطة قانونيااة فااي مجااال حقااوق الماارة - :ممثلااة و ازرة التعلاايم فااي لجنااة

.16

سااتراتيجية النهااوق بحقااوق الماارة العراقيااة - .المشاااور القااانوني لورشااة عماال –

المرةوتنمية النقابات –المقامة في عمان آذار ي2005فندق بجر.

خبيرررة ررا مجررال العمررل و العمررال – من ماة العماال العربيااة –جامعااة الاادول

.17

العربية ي ن ر دليل الةبراء العر في التشريعات العربية .

.18

لديها بحث منشور في مجلة القانون المقارن بعنوان (سالطة صااح

.19

له ا ااا بح ا ااث منش ا ااور ف ا ااي مجل ا ااة الق ا ااانون المق ا ااارن بعنا ا اوان (العم ا اال الليل ا ااي

التن يمية في اجراء التغييرات في المشروع سبا

اقتصادية وفنية)ي2004

العمال

للعمال)ي2005

.20

لها بحث منشور في مجلة الحقوق جااامعة النهارين بعناوان (الحقاوق الدولياة

.21

بح ااث منش ااور ف ااي مجل ااة الحق ااوق جا ااامعة النها ارين بعنا اوان (حق ااوق عم ااال

.22

بحااث منشااور فااي مجلااة الحقااوق جااامعة النهارين بعناوان (توريااد العمااال فااي

.23

بحث مشارك في مؤتمر ( حقوق األنسان في المنطقاة العربياة )المقاام علاى

للعمال المهاجرين).ي2004

المقاول الثانوي)ي2005

مشروع قانون العمل العراقي الجديد بين النقد والتحليل).2005

رق جامعة مؤتة –كلية العلوم األجتماعية بعنوان ( القياود القانونياة علاى تشاغيل

األطفال في المنطقة العربية ي عمل األطفال عربيا )مايس. 2005 -
.24

لهااا بحااث مشااارك فااي مااؤتمر جامعااة مؤتااة (ا ماان والديمقراطيااة للفت ارة ماان

12-10ي7ي ) 2006تح اات عنا اوان اس ااتقرار علق ااات العم اال واثاره ااا عل ااى الس االم
ا جتماعي.

.22

قامت ببحث تحت عنروان (االسراليا القانونيرة لحمايرة العمرال مرن التلروث

الضوضررا ا – مقررارن برررين القررانونين العراقرررا وااليطررالاو رررا جامعررة وجرررا –
ايطاليا بأشراف عميد الكلية البرو يسور موريتسيو ريتشا لمدة عام وطبع على
شكل كتاا على النفقة الخاصة وقد حصل البحرث علرى شركر وتقردير مرن وزيررة
البي ررررة السرررريدة نرررررمين ع مرررران حسررررن بموجررررا كترررراا الشرررركر و  86بترررراريخ

.2008 1 27
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بحااث منشااور فااي مجلااة الحقااوق ي جامعااة النهارين بعناوان (ا قتصاااد ياار

.26

الن ا ااامي والحماي ا ااة القانوني ا ااة المفق ا ااودة للع ا اااملين ب ط ا ااار )المجل ا ااد  10الع ا اادد20

حزيران.2008 -
.27

بحا ااث منشا ااورفي مجلا ااة القا ااانون المقا ااارن العا اادد  56لسا اانة  2008بعن ا اوان

.28

لها بحث منشور في مجلة البحوث القانونية وا قتصادية \جامعاة المنصاورة

.29

لها كتا

بعنوان( محا رات في القانون ا جتمااعي) طبعاة بغاداد2009-

.30

له ا اا منشا ااور فا ااي مجلا ااة الحقا ااوق يجامعا ااة المستنص ا ارية بعن ا اوان (األحكا ااام

.31

لهااا كتااا

بعن اوان( علقااات العماال الجماعية\د ارسااة مقارنااة مااع التش اريعات

.32

لها بحث منشور في مجلة جامعة ا نبار للعلاوم السياساية والقانونيةلالعادد3

.33

شرركر وتقرردير مررن قبررل السرريد ر رريب جامعررة بغررداد للعررام  2010لغررزارة

(دراسة في حق العمل بوثائقه ).

\ مصر بعنوان (التحول المهني للعمال ) العدد 44السنة اكتوبر.2008
وطبع على النفقة الةاصة بدار العباد.

الةاصة باألعمال التح يرية و التكميلية).2010

ا يطالية) طبعة بغداد 2010-وطبع على النفقة الةاصة .

\  2010بعنوان ((ا حكام القانونية بالعمال في المناطق الصناعية المؤهلة)).

الكتابة والنشر .
.34

تماات المشاااركة ماان قبلنااا فااي برنااامل العدالااة ماان اجاال الجميااع فااي الاادورة

.35

المشا اااركة فا ااي بحا ااث ملقا ااى بعن ا اوان ( ا طا ااار التش ا اريعي لحمايا ااة حقا ااوق

الةاصة بادارة المنح في اربيل للفترة من  24-22سبيتمبر .2011

المجتمعااات والمكونااات الااديني والعرقيااة العراقيااة ) بعاادها ةبي ا ار والمقامااة ماان قباال
UNAMIوبالتعاون مع مجلس النوا

بتارخ  26ايلول .2011
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.36

ةبياار فااي الحلقااة النقاشااية المقامااةمن قباال دي اوان الرئاسااة الع ارقااي عااداد

.37

لها بحث منشور في مجلة جامعة ا نبار للعلاوم السياساية والقانونيةلالعادد6

مشروع قانون التقاعد وال مان ا جتماعي بتارخ .2011\12\21

\  2012بعن ا اوان ((ق ا اوانين العما اال و منحنيا ااات التغييا اار –د ارسا ااة مقارنا ااة للع ا اراق
وسوريا)).

.38

لهااا بحااث موعااود بالنشاار ماان قباال مجلااة بياات الحكاام لعااام  2013بعن اوان

((ذاتياة القواعااد المن مااة لعلقااة العماال وماد انسااجامها مااع احكااام القواعااد العامااة

)).
.39

لها بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعاة المستنصاريةلالعددان\ 22-21

 2013بعن اوان ((القواعااد القانونيااة لحمايااة العمااال ازاء ام اراق الساارطان المهنااي
دراسة مقارنة مع القوانين اللبناني وا يطالي )).

.40

لها بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعاة المستنصاريةلالعددان\ 22-21

 2013بعن اوان ((القواعااد القانونيااة لحمايااة العمااال ازاء ام اراق الساارطان المهنااي
دراسة مقارنة مع القوانين اللبناني وا يطالي )).

حااول حمايااة ا طباااء ماان المشاااكل

.41

مشاااركة بالناادوة المقامااة بمدينااة الط ا

.42

لها بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعاة المستنصاريةلالعددان\ 24-23

.33

مشاركة ا الدورة المقامة بسيراكو از ا 8نو مبرولغاية  19اوكتوبر عام

القانوينة الةاصة بزرع ا ع اء في 5ي3ي. 2013

 2014بعنوان ((العمل على السفن التي ترفع ير اعلم دولتها )).

 2013تحررت عن روان ( TECHNICAL ASSISTNCE PROGRM ON
HUMAN RIGHTES REFUGEES AND ASYLM SEEKERS FOR
JUSTICE SECTOR ACTORS IN IRAQ BY ISISC).

.44

كتا

منشور علاى النفقاة الةاصاة بعناوان د ارساات فاي علقاة العمال الجازء

ا ول عام . 2012
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منشور على النفقة الةاصة عام  2014بعنوان د ارساات فاي علقاات

.45

كتا

.46

بحااث موعااود للنشاار فااي مجلااة الحقااوق للجامعااة المستنص ارية لعااام 2016

العمل الجزء الثاني عام . 2014

تحت عنوان (الحماية الدولية لحقوق ا شةاص ذوي ا عاقة ).

.47

مشاااركة بورقااة بحثيااة فااي الناادوة المقامااة بجامعااة بغااداد فااي كااانون الثاااني

.48

بحث منشور بعنوان (ةصوصة قانون العمل ) مجلة بيت الحكمة .2016

 2016بعنوان ( واقع التعليم العالي في العراق ومعوقات تطوير ).

بحث منشور في مجلة (I J E R I D) , September 2016
.49
(occupational Rectification).

.50

بحااث منشااور فااي مجلااة العلااوم القانونيااة بعن اوان( الطبيعااة القانونيااة للحقااوق

العماليا ااة ا م ا ارة ) بالعا اادد الةا اااص المجلا اادالثالث العا اادد ا ول الجا اازء ا ول لعا ااام

.2017

.51

بحث بعنوان ( التن يم القانوني لحقوق و امتياازات العماال فاي اطاار قواعاد

ال مان ا جتماعي صابات العمل ) المجلد  3العدد ا ول الجزء الثاني 2017

.

.52

بحااث بعن اوان ( التن اايم الق ااانوني للمشاااريع المتوسااطة و الصااغيرة ) مجل ااة

كلية الحقوق جامعة تكريت . 2017

.53

كتا

منشور على النفقة الةاصة بعنوان( اقتصااد العمال الةفاي – الماهياة

و المفاهيم ) العراق .2107

.54

المش ا ا اااركة ف ا ا ااي م ا ا ااؤتمر و ازرة العم ا ا اال المق ا ا ااام ف ا ا ااي دائ ا ا اارة البح ا ا ااوث ف ا ا ااي

.55

بحااث تماات المشاااركة بااه فااي مااؤتمر جامعااة ا ساراء \كليااة الحقااوق \ا ردن

 2017\12\15ببحث مشترك حول تن يم المشاريع قانونيا .

فااي  2018\4\19-18بعن اوان (( اثرمبااد ساايادة القااانون علااى حقااوق العاماال فااي
تكافؤ الفرص و المساواة في قانون العمل لعام .)) 2015
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 -56بحث تمت المشاركة به في مؤتمر جامعة الزرقاء المزمع انعقاد في 3-2

\ 2018\5بعنوان ((دورالتعليم المهني في التحول المهني للعمال

))

 - 27كتاا قانون العمل ((شرح لقانون العمل العراقا النا ذ و مبراد عققرات
العمل وو والمزمع التقدم به ككتاا منهجا . 2018-2017

- 58مابين عامي  2010-2004ناقشت العدياد مان رساائل الماجساتير واطااريح
الدكتو ار في جامعتي بغداد بفروع القانون العام والدولي و الجناائي وجامعاةالنهرين

بف ااروع الق ااانون الع ااام والة اااص و جامع ااة تكري اات كلي ااة الحق ااوق و كلي ااة الحق ااوق

الجامعة المستنصرية وكانت رئيسة لبعق من لجانها .
 الشهادات
 .1بكالوريوس قانون عام .1993

 .2ماجسااتير قااانون عااام  1998ماان كليااة القااانون ي جامعااة بغااداد بموج ا

الرسااالة (وق ا

عق ااد العم اال ف ااي الق ااانون الع ارق ااي – د ارس ااة مقارن ااة م ااع الق ااانونين المص ااري والفرنس ااي)

بإش ار

األستاذ الادكتور يوسا

الياسلوقاد تمات اعاادة نشار مان قبال منشاورات الحلباي

– لبنان بعد التنقيح عام .2012

 .3دكتو ار قانون عاام  2002مان كلياة القاانون ي جامعاة بغاداد بموجا
صاااح

العماال اإلداريااة فااي شطااار المشااروع – د ارسااة مقارنااة) بإشا ار

األطروحاة (سالطة
األسااتاذ الاادكتور

عدنان العابدرحمه اهلل وقد تمت اعادة نشرها بعد التنقيح من قبل منشورات الحلباي عاام

.2011

*الرسائل االتي اشرفت عليها:

 -1رسااالة ماجسااتير بعن اوان ((الحمايااة الجنائيااة للحقااوق العماليااة )) جامعااة النه ارين كليااة
الحقااوق تياار بعن اوان ((الحمايااة الجنائيااة للحقااوق العماليااة ))2009-2008جامعااة النه ارين
كلية الحقوق .

 - 2رسااالة ماجسااتير بعناوان ((حمايااة العمااال ماان مةاااطر التلااوث))2010-2008جامعااة
النهرين كلية الحقوق .
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 -3رسااالة ماجسااتير بعن اوان ((اسااالي
النهرين كلية الحقوق .

حاال المنازعااات الجماعيااة ))2010-2008جامعااة

 – 4اشرفت على اطروحة دكتو ار في جامعاة تكريات تحات عناون (( تن ايم حقاوق العماال
في القطاع ير الن امي دراسة مقارنة )) 2017-2015

 – 5مش ارفة علااى رسااالة طال ا

للماجسااتير فااي فاارع القااانون العااام برسااالة تحاات عن اوان (

حقوق العمال في المساواة و فق قانون العمل ) .
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