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 رئٌس لجنة االعتماد االكادٌمً لكلٌات القانون فً الجامعات العراقٌة . -2

رئاسةةةةة وعضةةةةوٌة العدٌةةةةد مةةةةن لجةةةةان المناقشةةةةات العلمٌةةةةة لرسةةةةائل الماجسةةةةتٌر واطةةةةارٌ   -3

 . الدكتوراه فً الجامعات العراقٌة

عضةةةةو اللجنةةةةة الوزارٌةةةةة  الخاصةةةةة بتحةةةةدٌث وتطةةةةوٌر المةةةةواد المعرفٌةةةةة لمنةةةةاه  علةةةةوم  -4

فةةةةةةً  2179بموجةةةةةةب االمةةةةةةر الةةةةةةوزاري المةةةةةةرقم  القةةةةةةانون فةةةةةةً الجامعةةةةةةات العراقٌةةةةةةة

6/3/3125 . 

عضةةةةو لجنةةةةة تتةةةةولى اٌضةةةةاح سلٌةةةةة عمةةةةل كلٌةةةةة السةةةةٌاحة وادارة الفنةةةةادق بموجةةةةب االمةةةةر  -5

 . 9/5/3125فً  2466الجامعً المرقم 

عضةةةةةو اللجنةةةةةة الوزارٌةةةةةة الفرعٌةةةةةة لمراجعةةةةةة القةةةةةوانٌن واالنظمةةةةةة والتعلٌمةةةةةات الخاصةةةةةة  -6

فةةةةةً  2444بموجةةةةةب االمةةةةةر الةةةةةوزاري المةةةةةرقم بالدراسةةةةةات االولٌةةةةةة وشةةةةةؤون الطلبةةةةةة 

6/6/3125. 

عضةةةةو اللجنةةةةة الوزارٌةةةةة الفرعٌةةةةة المختصةةةةة بمراجعةةةةة القةةةةوانٌن واالنظمةةةةة والتعلٌمةةةةات  -7

 . 6/6/3125فً  2446المرقم  بموجب االمر الوزاري الخاصة بالبعثات

عضةةةةو اللجنةةةةة الوزارٌةةةةة  الفرعٌةةةةة لدراسةةةةة موضةةةةوع البرنةةةةام  العلمةةةةً لنٌةةةةل شةةةةهادة  -7

فةةةً  3771بموجةةةب االمةةةر الةةةوزاري المةةةرقم الةةةدبلوم العةةةالً فةةةً مٌةةةدان مكافحةةةة الفسةةةاد 

27/7/3125  

عضةةةةةو لجنةةةةةة توحٌةةةةةد االجابةةةةةات المقدمةةةةةة مةةةةةن قبةةةةةل السةةةةةادة مةةةةةدراء الوحةةةةةدات البحثٌةةةةةة  -1

بموجةةةةب االمةةةةر الجةةةةامعً ة لمركةةةةز المستنصةةةةرٌة للدراسةةةةات العربٌةةةةة والدولٌةةةةة االنسةةةةانٌ

 . 21/9/3125فً  4477المرقم 

عضةةةو اللجنةةةة المركزٌةةةة لالشةةةراا علةةةى امتحانةةةات الرصةةةانة العلمٌةةةة فةةةً كلٌةةةات جامعتنةةةا  -9

 27/6/3126فً  2973بموجب االمر الجامعً المرقم والكلٌات االهلٌة 

خاصةةةةة بتحةةةةدٌث وتطةةةةوٌر المةةةةواد المعرفٌةةةةة لمنةةةةاه  رئةةةةٌس لجنةةةةة القةةةةانون الجنةةةةائً ال -21

فةةةةً  3177بموجةةةةب االمةةةةر الةةةةوزاري المةةةةرقم علةةةةوم القةةةةانون فةةةةً الجامعةةةةات العراقٌةةةةة 

21/7/3126 . 

 عضةةةو فةةةً الهٌئةةةة االستشةةةارٌة لتحرٌةةةر مجلةةةة النزاهةةةة والشةةةفافٌة للبحةةةوث والدراسةةةات -22

 . 26/22/3126فً  2137بموجب االمر الوزاري المرقم 

بموجةةةب االمةةةر  الجامعةةةة المستنصةةةرٌة –الستشةةةارٌة فةةةً كلٌةةةة القةةةانون رئةةةٌس اللجنةةةة ا -23

 .  4/4/3127فً  2463الجامعً المرقم 

رئةةةٌس لجنةةةة وزارٌةةةة  لتحسةةةٌن جةةةودة التعلةةةٌم لكلٌةةةات القةةةانون بموجةةةب االمةةةر الةةةوزاري  -24

 . 4/2/3127فً  7/6/59المرقم ق/

فةةةةةةً  115عضةةةةةةوٌة مجلةةةةةةس ضةةةةةةمان الجةةةةةةودة بجامعتنةةةةةةا بموجةةةةةةب االمةةةةةةر الجةةةةةةامعً  -25

31/3/3127  . 



 

 -: كتب الشكر -: خاهساً          

فاااي  074جشععااا  كاااربعد بشلعااادد  –كتاااشك  اااكر وتنااادير عااا  الةااايد وعياااد ك يااا  الناااشنو   -1

0/9/3412 . 

كتاااشك  اااكر وتنااادير عااا  جااااشي اال اااراب والتناااويز الع عاااي بعوجاااك كتاااشك ويار  التع ااايز  -3

 . 9/3/3410في  342العشلي والبحث الع عي العرقز 

فااااا ي  724وتنااااادير عااااا   الةااااايد رساااااي  الجشععااااا  العةتن اااااري  بشلعااااادد  كتاااااشك  اااااكر -2

32/2/3410  . 

 . 17/8/3412في  3714كتشك  كر ع  الةيد ويير العدل بشلعدد  -0

كتاااشك  اااكر وتنااادير عااا  جااااشي اال اااراب والتناااويز الع عاااي بعوجاااك كتاااشك ويار  التع ااايز  -2

 . 3412/  32/8في  3484العشلي والبحث الع عي العرقز 

فااااا ي  33299ر وتنااااادير عااااا   الةااااايد رساااااي  الجشععااااا  العةتن اااااري  بشلعااااادد كتاااااشك  اااااك -6

6/9/3412  .    

 . 37/3/3416في  207كتشك  كر وتثعي  جاود ع  هيس  النياه  بشلكتشك العرقز  -7

فااااا ي  14973كتاااااشك  اااااكر وتنااااادير عااااا   الةااااايد رساااااي  الجشععااااا  العةتن اااااري  بشلعااااادد  -8

38/0/3416 . 

فااااا ي  33202الجشععااااا  العةتن اااااري  بشلعااااادد كتاااااشك  اااااكر وتنااااادير عااااا   الةااااايد رساااااي   -9

14/14/3416 . 

فااااا ي  32372كتاااااشك  اااااكر وتنااااادير عااااا   الةااااايد رساااااي  الجشععااااا  العةتن اااااري  بشلعااااادد  -14

9/11/3416 . 

كتاااشك  اااكر وتنااادير ع  ااا    الةااايد وييااار التع ااايز العاااشلي والبحاااث الع عاااي بشلع    ااا دد ك ث  -11

 .  6/13/3416ف ي  2/8102/
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