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 البيانات الشخصية
 

 ألسم الثالثي :  مها بهجت يونس  ا

  1970مكان وتاريخ الوالدة :  بغداد / 

 الجنسية : عراقية

 الحالة االجتماعية : متزوجة

 جامعة بغداد  –الوظيفة : استاذة جامعية في كلية القانون 

 العام الشهادة : دكتوراه فلسفة في القانون

 التخصص : القانون الدستوري

 : استاذ  اللقب العلمي

 جامعة بغداد  –عنوان العمل : كلية القانون 

 mahasalihi@yahoo.comالبريد االلكتروني : 
 

 الدرجات العلمية
 

مر الجامعي  المرقم بموجب األ 29/1/2015استاذ ، جامعة بغداد اعتبارا من تاريخ  -

 11/4/2016في  2702/ 11
 

بموجب األمر الجامعي المرقم ، 29/1/2010اعتبارا من  أستاذ مساعد، جامعة بغداد -

 21/4/2010 والمؤرخ 12416

  2007/ 29/1والمؤرخ  2023مدرس ، جامعة بغداد، بموجب األمر الجامعي المرقم  -

/  23والمؤرخ  12844ي المرقم مدرس مساعد، جامعة بغداد، بموجب األمر الجامع -

5  /2006 
 

 الشهادات العلمية
 

عههن  2007جامعههة بغههداد   -شهههادة الههدكتوراه فههي القههانون العههام مههن كليههة القههانون  -

الموسههومة ا الحكههم بعههدم دسههتورية نههص تشههريعي ودوره فههي تعزيههز دولههة  االطروحههة

المههههؤرخ و 226بموجههههب األمههههر الجههههامعي  المههههرقم  ا -مقارنههههة  دراسههههة -القههههانون

22/1/2007 
 

عن الرسالة 1996جامعة بغداد   -شهادة الماجستير في القانون العام من كلية القانون  -

بموجهههب األمهههر الجهههامعي المهههرقم  احهههل المجهههالس النيابيهههة فهههي العهههرا االموسهههومة 

 1996/ 12/6والمؤرخ  2265534
 

  1991 \ 8 \ 6جامعة النهرين    -شهادة البكالوريوس من كلية الحقو   -

 الخبرات اإلدارية
 

رئههيس لجنههة الترقيههام العلميههة فههي كليههة القههانون / جامعههة بغههداد بموجههب األمههر االداري  -

 20/3/2018في  1357المرقم م ب / 

جامعههة بغههداد بموجههب األمههر  –رئههيس تحريههر مجلههة العلههوم القانونيههة فههي كليههة القههانون  -

 25/4/2017في  1453االداري المرقم ش ع : 

mailto:mahasalihi@yahoo.com


جامعة بغداد بموجب األمهر  –مجلة العلوم القانونية في كلية القانون  عضو هيئة تحرير -

 15/1/2017في  235االداري المرقم ش ع : 

عضو لجنة الترقيام العلمية المركزية في جامعة بغداد بموجب األمر الجهامعي المهرقم أ  -

 24/10/2016في  6546أ / 

مههر الههوااري المههرقم عضههو مجلههس تحسههين جههودة التعلههيم لكليههام القههانون بموجههب األ -

 16/10/2016في  7/5/3442 /

 بموجب األمر االداري المهرقم جامعة بغداد  –في كلية القانون رئيس قسم القانون العام  -

  30/4/2013في   2405م ب / 

  بموجهب االمهر الجهامعي جامعهة بغهداد   –كليهة القهانون  فيمعاون العميد للشؤون العلمية

 2/10/2011في  994/د/6/7المرقم 

  2012 – 2011مسؤولة وحدة االعالم والمعلوماتية اضافة للمنصب  -

جامعهة بغهداد  –االشراف وإدارة المعلومهام وتوهوير الموقهال االلكترونهي لكليهة القهانون  -

  2012-2008لألعوام 

بموجهب االمهر االداري المهرقم  بغهدادجامعهة   –مقرر قسم القانون العام ، كليهة القهانون  -

 28/4/2008في  1770

بموجهب  جامعهة بغهداد –مدير تحرير مجلة العلوم القانونية الصهادرة عهن كليهة القهانون  -

 7/4/2008في  1443االمر االداري المرقم 

 1/7/2009 - 2/1/2008للفترة  بيت الحكمة  -باحثة في قسم الدراسام القانونية  -

بيههت  –مههدير تحريههر مجلههة دراسههام قانونيههة الصههادرة عههن قسههم الدراسههام القانونيههة  -

 1/7/2009 - 23/11/2008للفترة الحكمة 

 ولحد اآلن 12/6/2006جامعة بغداد للفترة  –تدريسية في كلية القانون  -

( 2481محامية ، ممارسة مهنهة المحامهاة ووكيهل تسهجيل بموجهب االجهااة ذي العهدد   -

 1992/ كانون الثاني /  25في 
 

 المواد التي قمت بتدريسها
 

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  هالدراسام العليا / الدكتوراالقانون الدستوري لولبة  -
 

 جامعة بغداد  –الحريام العامة لولبة الدراسام العليا / الدكتوراه في كلية القانون  -
 

 جامعة بغداد  –القانون الدستوري لولبة الدراسام العليا / الماجستير في كلية القانون  -
 

 جامعة بغداد  –عليا / الماجستير في كلية القانون الحريام العامة لولبة الدراسام ال -
 

جامعة   –السيمنار  قاعة بحث( لولبة الدراسام العليا / الماجستير في كلية القانون  -

 بغداد
 

 جامعة بغداد  –القانون الدستوري لولبة المرحلة األولى في كلية القانون  -
 

 جامعة بغداد  –القانون القضاء الدستوري/ عملي لولبة المرحلة األولى في كلية  -
 

 جامعة بغداد –األنظمة السياسية لولبة المرحلة الثانية في كلية القانون  -
 

 جامعة الصاد   ع(  –القانون الدستوري لولبة المرحلة األولى في كلية القانون  -
 

جامعة   –القانون الدولي العام باللغة االنكليزية لولبة المرحلة الثالثة في كلية القانون  -

 لصاد   ع(ا
 



 البحوث العلميةالكتب و 
بحث بعنوان ادور المحكمة االتحادية العليها فهي عقلنهة النظهام البرلمهاني العراقهي وفقها  -

 –ا مقبههول للنشههر فهي مجلههة العلههوم القانونيههة 2005لدسهتور جمهوريههة العههرا  لسهنة 

 تصههدرها كليههة القههانون/ جامعههة بغههداد بموجههب الكتههاب المههرقم –مجلههة علميههة محكمههة 

  10/9/2018( في 166 

بحث بعنوان امبدأ المشاركة بوصفه ضهمانة لحمايهة االسهتقالل اله اتي لواليهام الدولهة  -

تصهدرها كليهة  –مجلهة علميهة محكمهة  –في مجلة العلهوم القانونيهة  منشورالفيدراليةا 

القانون/ جامعة بغداد / عدد خاص ببحوث التدريسيين مال طلبة الدراسام العليا / العهدد 

 2017خاص الثالث / الجزء األول / ال

بحث بعنوان االسؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية  في ظل دسهتور جمهوريهة  -

دراسههة مقارنههةا منشههور فههي مجلههة دراسههام قانونيههة / بيههت  – 2005العههرا  لسههنة 

  2017كانون األول /  43الحكمة العدد 

دراسههة –اطبههة السههلوام العامههة بحههث بعنههوان االتنظههيم الدسههتوري والقههانوني لحهه  مخ -

تصهدرها كليهة  –مجلهة علميهة محكمهة  –ا منشور  فهي مجلهة العلهوم القانونيهة -مقارنة

القههانون/ جامعههة بغههداد / عههدد خههاص ببحههوث التدريسههيين مههال طلبههة الدراسههام العليهها / 

 2017الجزء األول / 

العهرا   دراسهة بحث بعنوان ادور القضاء الدستوري في حماية الحرية االكاديمية في  -

تصهدرها  –مجلهة علميهة محكمهة  –مقارنة(ا مقبول للنشهر فهي مجلهة العلهوم القانونيهة 

  28/10/2017( في 185كلية القانون/ جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  

بحهههث بعنهههوان ااالسهههتقالل العضهههوي لألقهههاليم وفقههها لدسهههتور جمهوريهههة العهههرا  لسهههنة  -

تصههدرها  –مجلههة علميههة محكمههة  –م القانونيههة ا مقبههول للنشههر فههي مجلههة العلههو2005

  10/10/2017( في 182كلية القانون/ جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  

بحث بعنوان ااالختصاص القضائي لمجلهس شهورا الدولهة العراقهي ودوره فهي حمايهة  -

مجلههة علميههة  –الحقههو  والحريههام العامههةا مقبههول للنشههر فههي مجلههة العلههوم القانونيههة 

( فههي 145تصههدرها كليههة القههانون/ جامعههة بغههداد بموجههب الكتههاب المههرقم   – محكمههة

21/6/2017  

بحههث بعنههوان ااالختصههاص االستشههاري لمجلههس شههورا الدولههة العراقههي ودوره فههي  -

مجلههة  –حمايههة الحقههو  والحريههام العامههةا مقبههول للنشههر فههي مجلههة العلههوم القانونيههة 

( فهي 146بغداد بموجب الكتاب المرقم   تصدرها كلية القانون/ جامعة –علمية محكمة 

21/6/2017  

 دراسهة مقارنهة(ا مقبهول  2005بحث بعنوان االحرية االكاديمية في دسهتور العهرا   -

تصهدرها كليهة  –مجلهة علميهة محكمهة  –للنشر فهي مجلهة ميسهان للدراسهام االكاديميهة 

  7/2/2017( في 5التربية االساسية/ جامعة ميسان بموجب الكتاب المرقم  

 االادواج التشههريعي فههي النظههام الفيههدرالي العراقههي( . ورقههة عمههل قههدمت فههي نههدوة   -

 الفيدرالية وأشكال الحكم( التهي نظمتهها دائهرة البحهث والتوهوير علهى قاعهة السهالم فهي 

                                    2013كانون األول  9جامعة النهرين   يوم االثنين المواف  

اتوايال االختصاصام ما بين السلوة االتحادية واالقاليم والمحافظام غير بحث بعنوان  -

ا منشور في مجلة دراسام قانونية  2005المنتظمة في اقليم في دستور العرا  لسنة 

( 28بيهت الحكمهة العهدد   \يصدرها قسم الدراسهام القانونيهة   -مجلة فصلية محكمة  –

ألول للسهادة المحهافظين وراسهاء مجهالس ، وقدم ه ا البحث في المهؤتمر ا2011لسنة 

المحافظام التهي لهم تنهتظم فهي اقلهيم اله ي أقهيم تحهت شهعار  سهيادة القهانون(على قاعهة 

 2009حزيران  8فند  الرشيد في يوم االثنين المصادف  –الزوراء 



في الدولة الفدراليهةا . قهدم هه ا البحهث فهي نهدوة    بحث بعنوان اتوايال االختصاصام -

 16رالية في العرا ( تم  عقدها فهي مقهر واارة الصهناعة والمعهادن / بغهداد تجربة الفد

 2009تشرين الثاني  

مكافحههة الفسههاد فههي ظههل  وآليههام كتههاب  بعنههوان االتنظههيم الدسههتوري والقههانوني ألسههس -

 2015 –بغداد  –مكتب الرياض للوباعة   - ا2005دستور جمهورية العرا  لسنة 

ري إلصههدار العفههو الخههاص فههي ظههل دسههتور جمهوريههة بحههث بعنههوان االتنظههيم الدسههتو -

مجلهة علميهة  فصهلية  –ا مقبول للنشر في مجلة جامعة ذي قار العلمية 2005العرا  

  6/10/2015( في 12644/ 7/54بموجب الكتاب المرقم   –محكمة 

بحث بعنوان االتنظيم الدستوري لحل مجلس النواب في ظل دسهتور جمهوريهة العهرا   -

ا مقبهههول للنشهههر فهههي مجلهههة القهههانون للدراسهههام والبحهههوث -مقارنهههةدراسهههة – 2005

تصدرها كلية القانون/ جامعة ذي قار بموجب الكتاب  –مجلة علمية محكمة  –القانونية 

  20/8/2015( في 217/ 7/54المرقم  

بحههث بعنههوان االتنظههيم الدسههتوري والقههانوني ألسههس مكافحههة الفسههاد فههي ظههل دسههتور  -

 –مجلة علميهة محكمهة  –منشور في مجلة العلوم القانونية ا 2005جمهورية العرا  

 2015تصدرها كلية القانون/ جامعة بغداد المجلد الثالثون ، العدد األول 

بحههث بعنههوان االتنظههيم الدسههتوري والقههانوني آلليههام مكافحههة الفسههاد فههي ظههل دسههتور  -

 –محكمهة  مجلة علميهة –ا  منشور في مجلة العلوم القانونية2005جمهورية العرا  

 2015تصدرها كلية القانون/ جامعة بغداد المجلد الثالثون العدد الثاني 

ا -دراسهة مقارنهة –بحث بعنوان ااآلثهار المترتبهة علهى مسهؤولية الحكومهة السياسهية  -

عهدد خهاص بهالبحوث  –مجلة علمية محكمة  –،  كلية التراث الجامعة مجلةمنشور في 

  2015 القانونية ، العدد السابال عشر لسنة

بحث بعنهوان اتوليهة رئهيس الجمهوريهة وسهلوته فهي دسهتور جمهوريهة العهرا  لسهنة  -

 –جامعهة النههرين  -ا منشور في مجلة كليهة الحقهو  /  تصهدرها كليهة الحقهو 2005

 2015، تشرين االول  3/ العدد  17المجلد   –مجلة علمية محكمة 

البرلمههان فههي ظههل دسههتور  بحههث بعنههوان االمركههز الدسههتوري والقههانوني لهيئههة رئاسههة  -

دراسة مقارنةا منشور في مجلة الحقو /  تصهدرها  – 2005جمهورية العرا  لسنة 

السنة السابعة ، المجلهد   –مجلة علمية محكمة  –الجامعة المستنصرية  –كلية القانون 

 2015،  26 – 25الخامس ، العددان 

 2005يهة العهرا  لسهنة بحث بعنوان االمركز القانوني للواير في ظل دسهتور جمهور -

تصهدرها  –مجلهة علميهة محكمهة  –دراسة مقارنةا منشور في مجلة العلوم القانونية –

 2013جامعة بغداد المجلد الثامن والعشرون ، العدد الثاني  \كلية القانون 

كلية  مقبول للنشر في مجلةبحث بعنوان اأثر التعديل الدستوري على تكوين الدولةا  -

 –مجلة علمية محكمة  –د للدراسام االقتصادية واالدارية والمالية االدارة واالقتصا

في  50 بموجب الكتاب المرقمتصدرها كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بابل 

13/10/2013 

 دراسة مقارنة(ا :  2005ااالادواجية التشريعية في دستور جمهورية العرا  لسنة  -

ي ال ي أقامه قسم القانون العام في كلية قدم ه ا البحث    في المؤتمر العلمي السنو

 2013كانون األول  5 – 3القانون / جامعة بغداد للفترة 

 -االحكههم بعههدم دسههتورية نههص تشههريعي ودوره فههي تعزيههز دولههة القههانونكتههاب بعنههوان  -

وحهاام   2007، وهو عن اطروحة دكتهوراه نوقشهت عهام  2009ا   -مقارنة  دراسة

 سسة بيت الحكمةتقدير جيد جدا ، الناشر مؤ

كتاب بعنوان االمحكمة االتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القهوانينا  -

 ، وهو من اصدارام بيت الحكمة 2009



كتيب بعنوان اأوجه العالقة المتبادلة ما بين السلوتين التشريعية والتنفي ية في دستور  -

 ا ، قيد النشر من اصدارام بيت الحكمة2005

: بحهث  2005نسان وحرياته األساسهية فهي دسهتور جمهوريهة العهرا  لسهنة حقو  اال -

 \تصهدرها كليهة القهانون   -مجلهة فصهلية محكمهة  –منشور في مجلهة دراسهام قانونيهة 

 2009جامعة الكوفة السنة االولى العدد االول 

اجراءام اصدار الحكم الدستوري   دراسة مقارنهة (  : بحهث منشهور فهي مجلهة العلهوم  -

جامعهة بغهداد المجلهد الثالهث  \تصدرها كليهة القهانون  –مجلة علمية محكمة  –انونية الق

 2008والعشرون العدد االول 

المحكمة االتحادية العليا واختصاصها بالرقابة علهى دسهتورية القهوانين : بحهث منشهور  -

جامعة النهرين  \تصدرها كلية الحقو   –مجلة فصلية محكمة  –في مجلة كلية الحقو 

 2008لشهر كانون األول  21العدد  11مجلد ال

 

 االطاريح والرسائل الجامعية وتقييم ومناقشةاالشراف 
 ( رسائل للماجستير5( أطاريح للدكتوراه و 9االشراف على   -

 ( رسالة ماجستير28( اطروحة دكتوراه و  13مناقشة   -

 ( اطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير35تقييم   -

 مية ومؤتمرام علمية ومجالم علمية( بحث ترقية عل50تقييم   -

 
 

 المؤتمرات والندوات وورش العمل
 

، ندوة اقامها قسم القانون العام يوم   الضوابط السنوية ودورها في تقدير ضريبة الدخل( -

  بصفة رئيس الجلسة(جامعة بغداد   –كلية القانون  2018/ 7/5االثنين المواف  

( ، ورشة عمل عقدتها لجنة الترقيام 2017نة  تعليمام الترقيام العلمية الناف ة لس -

 2/5/2018المركزية في جامعة بغداد بالتعاون مال كلية القانون يوم االربعاء المواف  

  حضور(

، نههدوة   السياسههة الجزائيههة للدولههة فههي مكافحههة جريمههة التسههول بههين النظريههة والتوبيهه ( -

جامعههههة بغههههداد يههههوم االحههههد الموافهههه   –اقامههههها قسههههم القههههانون الجنههههائي كليههههة القههههانون 

  حضور( 29/4/2016

، ندوة اقامها قسم القانون العام   أستخدام الحوسبة السحابية في المؤسسام التعليمية( -

  حضور(جامعة بغداد  –كلية القانون  2018/ 9/4يوم االثنين المواف  

سم القهانون العهام يهوم ، ندوة اقامها ق المواجهة القانونية للمخدرام والمؤثرام العقلية(  -

  حضور( جامعة بغداد –كلية القانون  2018/ 11/3االحد المواف  

 استقالل القضاء الدستوري وانعكاساته على الحقو  والحريهام( ، حلقهة نقاشهية عقهدها  -

 5/3/2018جامعههة بغههداد يههوم االثنههين المصههادف  –قسههم القههانون العههام كليههة القههانون 

  حضور(

جامعهة بغهداد يهوم  –قة نقاشية عقدها قسم القانون العام كلية القهانون  ادارة الوقت( ، حل -

  حضور( 5/3/2018االثنين المصادف 

ندوة تثقيفية أقامها مكتب ،  عقود الخدمة والجباية والصيانة مال القواع الخاص(   -

 جامعة بغداد -االعالم واالتصال الحكومي في واارة الكهرباء وبالتعاون مال كلية القانون 

  حضور(12/2017/ 27 واف يوم الثالثاء الم



 نحههو سياسههة جزائيههة معاصههرة تجههاه الجههرائم االرهابيههة( ، مههؤتمر عقههده قسههم القههانون  -

 رئههيس  22/11/2017جامعههة بغههداد يههوم االربعههاء المصههادف  –الجنههائي كليههة القههانون 

 الجلسة(

( ، ورشههة 2017 – 2016 ايضهاحام اسهتمارة تقيهيم االداء االلكترونهي للعهام الدراسهي  -

جامعههههة بغههههداد بتههههاريخ  –عمههههل عقههههدها شههههعبة الضههههمان والجههههودة فههههي كليههههة القههههانون 

  حضور( 1/11/2017

 – نحو راية متكاملة في مكافحة الفساد االداري والمهالي( ، نهدوة عقهدتها كليهة القهانون  -

  حضور(  13/4/2017جامعة بغداد بالتعاون مال المفتش العام لواارة الداخلية بتاريخ 

 37دراسة تحليلية لقانون العمل الجديد رقم  – قانون العمل الجديد بين التحديث والتقليد  -

جامعهة بغهداد بتهاريخ  –( ، ندوة عقهدها قسهم القهانون الخهاص كليهة القهانون 2015لسنة 

   حضور(  26/3/2017

ن  الحد من التمييز والعنف ضد المرأة( ، مؤتمر أقامته جمعية نسهاء بغهداد فهي فنهد  ركه -

  حضور( 13/12/2016كهرمانة الكائن في الكرادة يوم الثالثاء المصادف 

 تعزيز القانون الدولي االنساني من خالل العدالة الجنائية الدولية( مؤتمر أقامه قسم   -

-29كلية القانون/ جامعة بغداد على قاعة المؤتمرام في الكلية للفترة  –القانون الدولي 

  حضور( 30/11/2016

لبة الدراسام العليا فهي خدمهة المجتمهال( ، مهؤتمر علمهي اقامتهه االقسهام العلميهة  دور ط  -

 بصهفة مشهرف علهى بحهوث طلبهة  26/4/2016في كليهة القهانون جامعهة بغهداد بتهاريخ 

 فرع القانون العام( –الدراسام العليا 

لسهنة  17 قراءة تحليلية في قانون التعديل الخامس لقانون مجلهس شهورا الدولهة رقهم   -

/ 4/4جامعههة بغههداد  بتههاريخ   –( ، نههدوة اقامههها قسههم القههانون العههام كليههة القههانون 2013

  حضور( 2016

/ 12/1 هجرة الشباب: األسباب والمعالجام( ، ندوة اقامها قسهم القهانون العهام بتهاريخ    -

  بصفة معقب(جامعة بغداد   –كلية القانون  2016

كلية القانون/  –أقامها قسم القانون العام   أصول الصياغة التشريعية في العرا ( ندوة -

  بصفة رئيس الجلسة(  8/5/2014جامعة بغداد على قاعة المؤتمرام في الكلية بتأريخ 

واارة التعليم العالي  - الفيدرالية وأشكال الحكم( ندوة نظمتها دائرة البحث والتووير   -

 9/12/2013ثنين المواف  والبحث العلمي على قاعة السالم في جامعة النهرين يوم اال

  بصفة باحث(  

بين النظرية والتوبي ( مؤتمر أقامه قسم  2005 دستور جمهورية العرا  لسنة  -

 5-3كلية القانون/ جامعة بغداد على قاعة المؤتمرام في الكلية للفترة  –القانون العام 

  بصفة باحث(  12/2013/

أقامها قسم القانون العام في  نحو تأسيس قضاء اداري متخصص في العرا ( ندوة   -

  بصفة رئيس الجلسة( 7/9/2013جامعة بغداد في مبنى الكلية بتأريخ  –كلية القانون 

 الملتقى الخاص بالتوعية القانونية( عقدته واارة الدولة لشؤون مجلس النواب بتأريخ  -

  حضور(4/9/2013

جامعة بغداد بالتعاون مال  –كلية القانون ( مؤتمر أقامته العدالة التصالحية في العرا   -

 29/5/2013 بتأريخ اليونسيف –منظمة االمم المتحدة لرعاية الوفولة في العرا  

  حضور(

 اجتماع خبراء عرب وأجانب لتفعيل النظام األساسي للبرلمان العربي( مؤتمر اقامته  -

بغداد  واارة الخارجية العراقية بالتعاون مال جامعة الدول العربية على قاعة الرشيد في

 11/3/2013في  3/2176/م/11كتاب واارة الخارجية العدد    19/3/2013بتأريخ 

  بصفة مشارك( 



 تحسين اداء اللجان االمتحانية( ورشة عمل أقامها قسم الولبة والتصديقام /جامعة   -

  حضور( 7/3/2013بغداد على قاعة االدريسي في كلية العلوم / جامعة بغداد بتأريخ 

تير في دول الربيال العربي( مؤتمر اقيم برعاية جمهورية العرا   رئيس  كتابة الدسا -

( بالتعاون مال جامعة الدول العربية في القاهرة بتأريخ 23القمة العربية في دورتها 

في  90/10906/ش/المركز/3كتاب واارة الخارجية العدد  5/12/2012

  بصفة مشارك(  3/12/2012

منظمة اليونيسف على  -ية أقامتها الهيئة الوبية الدولية  العدالة التصالحية( دورة تدريب -

  بصفة متدرب( 2012مايس  23-21مبنى كلية القانون للفترة من 

 العدالة التصالحية / برنامج العدالة من أجل األطفال( ورشة عمل أقامتها الهيئة الوبية  -

جامعة بغداد –لقانون منظمة اليونيسف على قاعة المكتبة االفتراضية في كلية ا –الدولية 

  حضور( 26/4/2013في 

 العرا  والمقصلة التشريعية( ورشة عمل أقامها برنامج ترابط / الوكالة االمريكية  -

  حضور( 2011ايلول  10الدولية في بغداد بتأريخ 

 تجربة الفدرالية في العرا ( ندوة تم عقدها في مقر واارة الصناعة والمعادن / بغداد  -

  بصفة باحث(   2009ي  تشرين الثان 16

  سيادة القانون في العرا  ( مؤتمر اقامه معهد ماكس بالنك للقانون الدولي العام  -

  بصفة باحث(   2009ايلول  17 – 14والقانون العام المقارن في اربيل للفترة من 

 أوجه العالقة المتبادلة ما بين السلوتين التشريعية والتنفي ية في دستور جمهورية   -

ندوة أقامها قسم الدراسام القانونية / بيت الحكمة على قاعة (، 2005را  لسنة الع

  بصفة باحث(  2009حزيران  28جامعة بغداد في  -المؤتمرام في كلية القانون 

  المؤتمر األول للسادة المحافظين وراساء المجالس في المحافظام التي لم تنتظم في  -

 8لشؤون المحافظام على قاعة فند  الرشيد بغداد اقليم ( مؤتمر أقامته واارة الدولة 

  بصفة باحث(   2009حزيران 

  النظام القانوني لتشريعام أسوا  المال في العرا  ( ندوة أقامها قسم الدراسام   -

 26جامعة بغداد في  -القانونية / بيت الحكمة على قاعة المؤتمرام في كلية القانون 

  بصفة مقرر الجلسة( 2009اذار 

  القضاء االداري في العرا  الواقال والوموح ( ندوة أقامها قسم الدراسام القانونية /   -

كانون الثاني  20جامعة بغداد في  -بيت الحكمة على قاعة المؤتمرام في كلية القانون 

  بصفة مقرر الجلسة( 2009

ة ال ي أقيم   بناء االنسان .. بناء العرا  ( المؤتمر المركزي العلمي السنوي لبيت الحكم -

 بصفة  2008كانون األول  20 – 18على قاعة المسرح الوطني في بغداد للفترة من 

 باحث(

  الوضال األمني للشركام األمنية الخاصة ( حلقة نقاشية أقامها قسم الدراسام القانونية  -

تشرين أول  27جامعة بغداد في  -/ بيت الحكمة على قاعة المؤتمرام في كلية القانون 

  بصفة مقرر الجلسة( 2008

  المحكمة االتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين ( ندوة  أقامها  -

جامعة  -قسم الدراسام القانونية / بيت الحكمة على قاعة المؤتمرام في كلية القانون 

  بصفة باحث( 2008حزيران  25بغداد في 

جامعة على قاعة  \امتها كلية القانون   فاعلية عمل المرأة في الجامعة ( ندوة أق -

  بصفة باحث(2008حزيران  25المؤتمرام بغداد في 

  قانون التجارة وضرورام التغيير ( ندوة أقامها قسم الدراسام القانونية / بيت الحكمة   -

 بصفة  2008مارس  14جامعة بغداد في  -على قاعة المؤتمرام في كلية القانون 

 مقرر الجلسة(



  المستقبلية لقانون االحوال الشخصية ( ملتقى أقامه قسم الدراسام القانونية /   االفا  -

آذار  15 -14الجامعة االهلية في بابل للفترة    -بيت الحكمة بالتعاون مال كلية القانون 

  بصفة مقرر الجلسة( 2008

ل أقامها   المعوقام التي تواجه االكاديميام العراقيام خالل المرحلة الراهنة ( ورشة عم -

 -بغداد  2007تموا  16معهد المرأة القيادية على قاعة المركز الثقافي النفوي في 

 العرا   حضور(

 
 

 الدورات التدريبية
 

 تووير المهارام القيادية( دورة تدريبية أقامها مركز البحوث النفسهية / واارة التعلهيم  -

 8 – 4جامعهة بغهداد للفتهرة العالي والبحث العلمي في مركز البحوث النفسية الكائن في 

  شهادة مشاركة( 2015/ 10/ 

منظمههة اليونيسههف  - العدالههة التصههالحية( دورة تدريبيههة أقامتههها الهيئههة الوبيههة الدوليههة  -

  شهادة مشاركة( 2012مايس  23-21على مبنى كلية القانون للفترة من 

لتهي أقامهها مركهز دورة الترقيام العلمية ، دورة في الحاسوب لغهرض الترقيهة العلميهة ا -

 - 1الحاسبة االلكترونية / مركز التووير والتعليم المستمر في جامعة بغهداد للفتهرة مهن 

  شهادة مشاركة ووثيقة نجاح في امتحان الكفاءة بالحاسبام( 2009 \ 11 \ 4

برنامج إدارة الحكهم فهي  –الدورة التدريبية حول قاعدة التشريعام والتنظيمام العراقية  -

تشهرين  \اكتهوبر  24 -22ربية التابال لبرنامج األمهم المتحهدة اإلنمهائي للفتهرة الدول الع

  شهادة مشاركة(  2008األول 

( للتدريسهههيين نظمهههت مهههن قبهههل مركهههز التوهههوير والتعلهههيم 92دورة التأهيهههل التربهههوي   -

/  9/  30 – 2واارة التعلهيم العهالي والبحهث العلمهي للفتهرة   -المستمر / جامعهة بغهداد 

 شهادة مشاركة(   2007

حصهههلت علهههى كتهههاب شهههكر وتقهههدير مهههن قبهههل السهههيد رئهههيس جامعهههة بغهههداد لكهههوني مهههن  -

فههي  1002التدريسههيين العشههرة االوائههل فههي ههه ه الههدورة وذلههك بموجههب الكتههاب المههرقم 

22 /10/2007 

دورة اللغهة العربيههة   السادسههة والسهتون ( للتدريسههيين نظمههت مهن قبههل مركههز التوههوير  -

 30 – 2واارة التعليم العالي والبحث العلمي للفتهرة   -/ جامعة بغداد والتعليم المستمر 

  شهادة مشاركة(   2007/  9/

الههدورة التدريبيههة حههول   ادمههاج أدوام تحليههل النههوع االجتمههاعي فههي التخوههيط التنمههوي  -

تشهرين  2004 - 4 -2العراقي ( أقامها صندو  األمم المتحدة االنمهائي للمهرأة للفتهرة 

 األردن  شهادة مشاركة( -د  المريديان عمان أول في فن

دورة في المبادئ األساسية للصحافة الدولية نظمت من قبل معهد الصحافة  للفتهرة مهن  -

 العرا   شهادة مشاركة( -بغداد  2004/  3/  7 - 2/  14

دورة في اللغة العربية نظمت من قبل كلية االداب / الجامعة المستنصرية واارة التعلهيم  -

 شهادة مشاركة ووثيقة نجاح فهي  2001/  7/  15 – 1لي والبحث العلمي للفترة العا

 امتحان الكفاءة باللغة العربية(

دورة فههي الحاسههوب نظمههت مههن قبههل معهههد الدراسههام العليهها للحاسههبام والمعلوماتيههة /  -

 شهههادة مشههاركة 1998/  7/  15 – 1واارة التعلههيم العههالي والبحههث العلمههي للفتههرة 

 جاح في امتحان الكفاءة بالحاسبام(ووثيقة ن



دورة متقدمة في تعليم اللغة االنكليزية نظمت مهن قبهل اللجنهة المركزيهة للغهام االجنبيهة  -

 1992/  4/  11 – 3/  28الحيهههة / واارة التعلهههيم العهههالي والبحهههث العلمهههي للفتهههرة 

  شهادة مشاركة ووثيقة نجاح في امتحان الكفاءة باللغة االنكليزية(

 

 والتقدير  الشكر
 

 (4شكر وتقدير من معالي واير التعليم العالي والبحث العلمي                       عدد   -

 (1شكر وتقدير من معالي السيد واير العدل                                             عدد   -

 ( 2عدد       شكر وتقدير من السيد واير الدولة لشؤون المحافظام                         -

 (3شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد                                           عدد   -

 (2شهادة تقديرية من السيد رئيس جامعة بغداد                                          عدد   -

 (27عدد           جامعة بغداد                –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون  -

 (4جامعة بغداد                        عدد   –شهادة تقديرية من السيد عميد كلية القانون  -

 (2شكر وتقدير من السيد مدير عام المعهد القضائي                                    عدد   -

 (1عدد             جامعة تكريت               –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون  -

 (6شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس االمناء لبيت الحكمة                         عدد   -

 

 رئاسة وعضوية هيئات المجالت العلمية المحكمة
 

جامعهههة بغهههداد للفتهههرة   –رئهههيس تحريهههر مجلهههة العلهههوم القانونيهههة فهههي كليهههة القهههانون  -

 لغاية االن 25/4/2017

جامعههههة بغههههداد  –ة العلههههوم القانونيههههة فههههي كليههههة القههههانون عضههههو هيئههههة تحريههههر مجلهههه -

15/1/2017 

دراسام قانونية الصادرة عن قسم الدراسهام القانونيهة  عضو الهيئة االستشارية لمجلة -

  23/2/2016بيت الحكمة  –

عضو الهيئة االستشارية لمجلة النزاههة والشهفافية للدراسهام والبحهوث بموجهب االمهر  -

  15/11/2015دائرة البحوث والدراسام  –ة النزاهة الوااري الصادر عن هيئ

 - 15/4/2015عضو هيئة تحرير مجلة النزاهة والشفافية للدراسام والبحوث للفترة  -

15/11/2015  

 


