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  -الخبــرة:
كليس التراث الج معس لمدة سيييينتي   لي المواد  –عملت تدريسيييييس لاسيييين الا نو   -7

  الا نو  )ق نو  العمل والضييم   االجتم عيا الن ن السييي سيييسا المدال لدراسييس
 ب للغس االنكليزيس(.

س بغداد ج مع -كليس الا نو  -عضييييو لي ال يلس التدريسيييييس لاسيييين الا نو  الع ن -2
 .2552منذ ع ن 

 المرحلس الث لثس. -المس عد م دة ق نو  العمل والضم   االجتم عي أست ذ -0

 .  األولىالمرحلس  -والحري ت الع مس اإلنس  مدرسس م دة حاوق  -4

 المرحلس الرابعس -يزيسمدرسس اللغس االنكل -9

 لي لجنس المكتبس لي كليس الا نو .  رليسس -6

 . يساألولعضو لي اللجنس االمتح نيس للدراسس  -1

   ج معس بغداد. -عضو هيلس تحرير مجلس كليس الا نو  -8

 .س با " لجنس الترقي ت العلميس عضوه -5
 بجمعيس الا نو  الما ر   عضوه -75

 لدي   ابرة لي مج ل الح سبس. -77
 اللغس االنكليزيس ولدى معرلس ب للغس االيط ليس. أتكلن -72
ممثلس وزارة التعلين لي  -حاوق المرأة العراقيس: أ ن شيييييييييييييييطس ق نونيس لي مج ل -70

الن وض بحاوق المرأة العراقيس.ب_ المشييييييييي ور الا نوني لورشيييييييييس  سإسيييييييييتراتيجيلجنس 
 ق ابجر. لند 2559/ آذارالما مس لي عم    -وتنميس النا ب ت المرأةعمل 



جيي معييس الييدول  –من مييس العمييل العربيييس  -ابيرة لي مجيي ل العمييل والعميي ل -74
 العربيس.  تالتشريع العربيس/ ان ر دليل الابراء العرب لي 

لدي   بحث منشيور لي مجلس الا نو  الما ر  بعنوا  ) سيلطس ح حب العمل  -79
   2554ولنيس(/ اقتح ديس ألسب بالتغييرات لي المشروع  إجراءالتن يميس لي 

ل   بحث منشييييييييور لي مجلس الا نو  الما ر  بعنوا  ) العمل الليلي للعم ل    -76
 )2559 
ل   بحث منشور لي مجلس الحاوق ج معس الن ري  بعنوا  ) الحاوق الدوليس   -71

  2554للعم ل الم  جري ( 
بحيييث منشيييييييييييييييور لي مجليييس الحاوق جييي معيييس الن ري  بعنوا  ) حاوق عمييي ل  -78
  2559 ول الث نوي ( الما
بحيث منشيييييييييييييييور لي مجليس الحاوق جي معيس الن ري  بعنوا ) تورييد العم ل لي  -75

  2559الناد والتحليل( مشروع ق نو  العمل العراقي الجديد بي  
لي المنطس العربيس ( الما ن على  اإلنسيييي  بحث مشيييي ر  لي م تمر ) حاوق  -25

 عنوا  ) الايود الا نونيس على تشغيلكليس العلون االجتم عيس ب – م تسارض ج معس 
   2559 –عربي " ( م يس  األطف للي المنطاس العربيس/ عمل  األطف ل

والديماراطيس للفترة م   األم )  م تسل   بحث مشيييييييييييي ر  لي م تمر ج معس  -27
على السيييييييييييييييلن  وأث ره ( تحت عنوا  اسيييييييييييييييتارار ع ق ت العمل 22-72/1/2556

 االجتم عي. 
الا نونيس لحم يس العم ل م  التلوث  األسييييييييييييييي ليبحت عنوا  ) تقي مت ببحث  -20

 –ماي ر  بي  الاي نوني  العراقي وااليطي لي ( لي ج معس لوج   –الضيييييييييييييييوضييييييييييييييي لي 
ايط لي  بأشيييييراد عميد الكليس البروليسيييييور موريتسييييييو ريتشيييييي لمدة ع ن وطب  على 

يلس بشييكل كت ب على النفاس الا حييس وقد ححييل البحث على شييكر وتادير وزيرة ال
 .   21/7/2558بت ريخ  86السيدة نرمي  عثم   حس  بموجب كت ب الشكر و/

بحث منشييييييييييور لي مجلس الحاوق/ ج معس الن ري  بعنوا  ) االقتحيييييييييي د  ير  -24
 25العيييدد  75( المجليييد  بيييرطييي رهالن ييي مي والحمييي ييييس الاييي نونييييس المفاودة للعييي ملي  

  2558 –حزيرا  



بعنوا   2558لسييييييييييييينس  96ما ر  العدد بحث منشيييييييييييييور لي مجلس الا نو  ال -24
 (  بوث لاهبعنوا  ) دراسس لي حق العمل 

 –ل يي  كتيي ب بعنوا ) محيي ضيييييييييييييييرات لي الايي نو  االجتميي عي ( طبعييس بغييداد  -29
 وطب  على النفاس الا حس.  2555
/  المنحييييييورةل   بحث منشييييييور لي البحوث الا نونيس واالقتحيييييي ديس / ج معس  -26

   2558 أكتوبرالسنس  44 ني للعم ل ( العدد محر بعنوا  ) التحول الم
الج معس المسييييتنحييييريس بعنوا  ) ل   بحث موعود ب لنشيييير لي مجلس الحاوق/  -21

 .   2575التحضيريس والتكميليس  ب ألعم لالا حس  األحك ن
ل   كت ب بعنوا  ) ع ق ت العمل الجم عيس / دراسيييس ما رنس م  التشيييريع ت  -28

 على النفاس الا حس. وطب   2575 -االيط ليس( طبعس بغداد
س مجلس ج مع الا نونيس ب لعم ل لي المن طق الحن عيس الم هلس( األحك ن)     -25

 .  (2570 -70االنب را العدد)
م  رسييييييي لل الم جسيييييييتير واط ري   العديدن قش  2575-2554م بي  ع مي  -05

 ن  . الدكتوراه لي ج معتي بغداد والن ري  وك نت رليسس لبعض م  لج 
دراسييس ما رنس بي  العراق وسييوري  منشييور  -)قواني  العمل ومنحني   التغيير( -07

   2572( السنس6العدد )لي مجلس ج معس االنب ر/ كليس الا نو  والعلون السي سيس 
الاواعد  أحك ن)ذاتييس الاواعيد المن ميس لع قيس العميل وميدى انسيييييييييييييييج م   م   -02

   2570ابول للنشر م -الع مس( كليس المع رد الج معس
مابول للنشيييييييييييير لي مجلس  –دولت  (  أع ن) العمل على السييييييييييييف  التي ترل   -00

   2570الا نو  الج معس المستنحريس 
بغداد  -العراق األولالجزء  -كت ب منشيييييييييييور) دراسييييييييييي ت لي ع ق ت العمل -04

2572   
 سبغيداد الجزء الث ني تمت الطب ع -العراق –دراسييييييييييييييي ت لي ع قي ت العميل  -09

2574  . 
الكتب المن جيس والكتب المسيييييييييي عدة  إلعدادالضييييييييييوابط  إعدادعضييييييييييو لجنس  -06

 .8/7/2570( لي 7758/  ت  )الوزاري المرقن ب ألمر



 -االسيييت  كيس لي المجتم  العراقي سمشييي ركس لي الندوة التاحيييحييييس )الثا ل -01
 ببحييييث تحييييت عنوا )ثايييي لييييس 24/4/2570وبنيييي ء الييييدولييييس( لي  إدارةتييييأثيرهيييي  لي 

 االست    لي المجتم  العراقي(
حول البحيث المايدن للندوة  2577المتحيدة/// اليوني مي لعي ن  األمنتكرين م   -08

 لي المجتم  العراقي( األقلي تالنا شيس)حم يس حاوق 
 اإلبداعاضييير الازاعي( بدرع  5التكرين م  السيييد ن لب رليس الجم وريس)د -05

شروع ق نو  التا عد والضم   االجتم عي لي م إلعدادوذل  للمس همس لي من قشس 
 .  2577ع ن 
 
 
 
 

  الش  دات
 .7550بك لوريوس ق نو  ع ن  -7
م  كليس الا نو / ج معس بغداد بموجب الرسييي لس)  7558م جسيييتير ق نو  ع ن  -2

دراسيييييييييس ما رنس م  الا نوني  المحيييييييييري  -وقد عاد العمل لي الا نو  العراقي
 ر يوسد الي س. الدكتو  األست ذوالفرنسي( بأشراد 

 األطروحسم  كلييس الاي نو / جي معيس بغداد بموجب  2552دكتوراه قي نو  عي ن  -0
 برشراددراسيس ما رنس(  –المشيروع  إط رلي  اإلداريس) سيلطس حي حب العمل 

 الدكتور عدن   الع بد.  األست ذ

 
 

 :  عليها أشرفتالرسائل التي  -4

 2555-2558م ليس( م جسييييييييتير بعنوا )الحم يس الجن ليس للحاوق الع سرسيييييييي ل -7
ج معس الن ري  كليس الحاوق تير بعنوا  ) الحم يس الجن ليس للحاوق العم ليييييييييييييس 

 ج معس الن ري  كليس الحاوق.  2558-2555(



 2575-2558رسيييي لس م جسييييتير بعنوا ) حم يس العم ل م  ما طر التلوث(  -2
 ج معس الن ري  كليس الحاوق. 

 2575-2558ن زع ت الجم عيس ( حل الم أس ليبرسي لس م جستير بعنوا  )  -0
 الن ري  كليس الحاوق.

 
 
 

 صبا نعمان رشيد 0د0م0ا                                               
 
 


