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 الحالة االجتماعية : متزوجة

 جامعة بغداد  –الوظيفة : استاذة في كلية القانون 

 الشهادة : دكتوراه فلسفة في القانون العام

 التخصص : القانون الدستوري

 : استاذ  اللقب العلمي

 جامعة بغداد  –عنوان العمل : كلية القانون 
 

 الدرجات العلمية
 

، بموجب األمر الجامعي  المرقم  97/0/9102استاذ ، جامعة بغداد اعتبارا من تاريخ  -

 00/4/9102في  9919/ 00
 

موجب األمر الجامعي المرقم ب، 97/0/9101اعتبارا من  أستاذ مساعد، جامعة بغداد -

 90/4/9101 والمؤرخ 09402

  9119/ 97/0والمؤرخ  9192مدرس ، جامعة بغداد، بموجب األمر الجامعي المرقم  -

/ 92/2والمؤرخ  09844مدرس مساعد، جامعة بغداد، بموجب األمر الجامعي المرقم  -

9112 
 

 الشهادات العلمية
 

عههن  9119جامعههة بغههداد   -يههة القههانون شهههادة الههدكتوراه فههي القههانون العههام مههن كل -

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

  ا -مقارنة  دراسة -القانون

عن الرسالة 0772جامعة بغداد   -شهادة الماجستير في القانون العام من كلية القانون  -

 الموسومة ) حل المجالس النيابية في العراق ( 

  0770 \ 8 \ 2جامعة النهرين    -دة البكالوريوس من كلية الحقوق شها -
 

 

 الخبرات اإلدارية
 

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

 94/01/9102في  2242أ / 

عضههو مجلههس تحسههين جههودة التعلههيم لكليههات القههانون بموجههب األمههر الههو اري المههرقم  -

 02/01/9102في  9/2/2449ق/

 -21/4/9102 للفتههرةجامعههة بغههداد   –كليههة القههانون فههي رئههيس قسههم القههانون العههام  -

20/8/9102 



- 9/01/9100جامعة بغداد للفتهرة   –كلية القانون  فيمعاون العميد للشؤون العلمية  -

7/9/9109  

  9109 – 9100مسؤولة وحدة االعالم والمعلوماتية اضافة للمنصب  -

جامعهة بغهداد  –اف وإدارة المعلومهات وتوهوير الموقهال االلكترونهي لكليهة القهانون االشر -

  9109-9118لألعوام 

  - 98/4/9118للفتهههرة  جامعهههة بغهههداد  –مقهههرر قسهههم القهههانون العهههام ، كليهههة القهههانون  -

98/01/9101  

  للفتهرة جامعهة بغهداد –مدير تحريهر مجلهة العلهوم القانونيهة الصهادرة عهن كليهة القهانون  -

9/4/9118 - 01/00/9101  

 0/9/9117 - 9/0/9118للفترة  بيت الحكمة  -باحثة في قسم الدراسات القانونية  -

بيههت  –مههدير تحريههر مجلههة دراسههات قانونيههة الصههادرة عههن قسههم الدراسههات القانونيههة  -

 0/9/9117 - 92/00/9118للفترة الحكمة 

 ولحد اآلن 09/2/9112جامعة بغداد للفترة  –تدريسية في كلية القانون  -

محامية ، ممارسة مهنة المحاماة والترافال في الدعاوى المدنية وايجار العقار واألحوال  -

/  09/  20ولغايهة  0770/  7/  04سهنوات للفتهرة مهن  2الشخصية لمهدة تزيهد عله  

/ كهانون الثهاني /  92( فهي 9480، ووكيل تسجيل بموجب االجها ة ذي العهدد ) 0779

0779 
 

 ت بتدريسهاالمواد التي قم
 

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  هالقانون الدستوري لولبة الدراسات العليا / الدكتورا -
 

 جامعة بغداد  –الحريات العامة لولبة الدراسات العليا / الدكتوراه في كلية القانون  -
 

 دجامعة بغدا  –القانون الدستوري لولبة الدراسات العليا / الماجستير في كلية القانون  -
 

 جامعة بغداد  –الحريات العامة لولبة الدراسات العليا / الماجستير في كلية القانون  -
 

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

 بغداد
 

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

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

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

 جامعة الصادق )ع(  –القانون الدستوري لولبة المرحلة األول  في كلية القانون  -
 

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

 الصادق )ع(
 

 البحوث العلميةالكتب و 
دراسههة –بحههث بعنههوان االتنظههيم الدسههتوري والقههانوني لحههل مخاطبههة السههلوات العامههة  -

تصهدراا كليههة  –مجلهة علميهة محكمهة  –ا منشهور فهي مجلهة العلهوم القانونيههة -مقارنهة

سههيين مههال طلبههة الدراسههات العليهها / القههانون/ جامعههة بغههداد / عههدد ثههات ببحههو  التدري

 9109الجزء األول / 



بحث بعنوان ادور القضاء الدستوري في حماية الحرية االكاديمية في العهراق )دراسهة  -

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

  92/01/9109( في 078كلية القانون/ جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم )

بحهههث بعنهههوان ااالسهههتقالل العضهههوي لألقهههاليم وفقههها لدسهههتور جمهوريهههة العهههراق لسهههنة  -

تصههدراا  –مجلههة علميههة محكمههة  –ا مقبههول للنشههر فههي مجلههة العلههوم القانونيههة 9112

  01/01/9109( في 089كلية القانون/ جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم )

رى الدولهة العراقهي ودوره فهي حمايهة بحث بعنوان ااالثتصات القضائي لمجلهس شهو -

مجلههة علميههة  –الحقههوق والحريههات العامههةا مقبههول للنشههر فههي مجلههة العلههوم القانونيههة 

( فههي 042تصههدراا كليههة القههانون/ جامعههة بغههداد بموجههب الكتههاب المههرقم ) –محكمههة 

90/2/9109  

بحههث بعنههوان ااالثتصههات االستشههاري لمجلههس شههورى الدولههة العراقههي ودوره فههي  -

مجلههة  –ايههة الحقههوق والحريههات العامههةا مقبههول للنشههر فههي مجلههة العلههوم القانونيههة حم

( فهي 042تصدراا كلية القانون/ جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم ) –علمية محكمة 

90/2/9109  

)دراسهة مقارنهة(ا مقبهول  9112بحث بعنوان االحرية االكاديمية في دسهتور العهراق  -

تصهدراا كليهة  –مجلهة علميهة محكمهة  –اسهات االكاديميهة للنشر فهي مجلهة ميسهان للدر

  9/9/9109( في 2التربية االساسية/ جامعة ميسان بموجب الكتاب المرقم )

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

تصهدراا  –حكمهة مجلهة علميهة م –الفيدراليةا مقبول للنشر في مجلة العلوم القانونيهة 

( فههههي 244/9102كليههههة القههههانون/ جامعههههة بغههههداد بموجههههب الكتههههاب المههههرقم )م ع ق/ 

04/09/9102  

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

 –ا منشهور فهي مجلهة القهانون للدراسهات والبحهو  القانونيهة -دراسة مقارنة– 9112

 9102السنة  09لقانون/ جامعة ذي قار العدد تصدراا كلية ا –مجلة علمية محكمة 

)اال دواج التشهههريعي فهههي النظهههام الفيهههدرالي العراقهههي( . ورقهههة عمهههل قهههدمت فهههي نهههدوة  -

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

                                    9102كانون األول  7جامعة النهرين   يوم االثنين الموافل 

بحث بعنوان اتو يال االثتصاصات ما بين السلوة االتحادية واالقاليم والمحافظات غير  -

ا منشور في مجلة دراسات قانونية  9112المنتظمة في اقليم في دستور العراق لسنة 

( 98العهدد )بيهت الحكمهة  \يصدراا قسم الدراسهات القانونيهة   -مجلة فصلية محكمة  –

، وقدم ا ا البحث في المهؤتمر األول للسهادة المحهافظين ورءسهاء مجهالس 9100لسنة 

المحافظات التهي لهم تنهتظم فهي اقلهيم اله ي أقهيم تحهت شهعار )سهيادة القهانون(عل  قاعهة 

 9117حزيران  8فندق الرشيد في يوم االثنين المصادف  –الزوراء 

ة الفدراليهةا . قهدم اه ا البحهث فهي نهدوة ) في الدول بحث بعنوان اتو يال االثتصاصات -

 02تجربة الفدرالية في العراق( تم  عقداا فهي مقهر و ارة الصهناعة والمعهادن / بغهداد 

 9117تشرين الثاني  

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

 9102 –بغداد  –للوباعة مكتب الرياض   - ا9112دستور جمهورية العراق لسنة 

بحههث بعنههوان االتنظههيم الدسههتوري عصههدار العفههو الخههات فههي ظههل دسههتور جمهوريههة  -

مجلهة علميهة  فصهلية  –ا مقبول للنشر في مجلة جامعة ذي قار العلمية 9112العراق 

  2/01/9102( في 09244/ 9/24بموجب الكتاب المرقم ) –محكمة 



وني ألسههس مكافحههة الفسههاد فههي ظههل دسههتور بحههث بعنههوان االتنظههيم الدسههتوري والقههان -

 –مجلة علميهة محكمهة  –ا منشور في مجلة العلوم القانونية 9112جمهورية العراق 

 9102تصدراا كلية القانون/ جامعة بغداد المجلد الثالثون ، العدد األول 

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

 –مجلة علميهة محكمهة  –ا  منشور في مجلة العلوم القانونية9112العراق جمهورية 

 9102تصدراا كلية القانون/ جامعة بغداد المجلد الثالثون العدد الثاني 

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

عهدد ثهات بهالبحو   –حكمة مجلة علمية م –،  كلية التراث الجامعة مجلةمنشور في 

  9102القانونية ، العدد السابال عشر لسنة 

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

 –جامعهة النههرين  -ا منشور في مجلة كليهة الحقهوق /  تصهدراا كليهة الحقهوق9112

 9102 ، تشرين االول 2/ العدد  09المجلد   –مجلة علمية محكمة 

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

دراسة مقارنةا منشور في مجلة الحقوق/  تصهدراا  – 9112جمهورية العراق لسنة 

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

 9102،  92 – 92الخامس ، العددان 

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

دراسة مقارنةا مقبول للنشر في مجلة دراسهات قانونيهة / بيهت  – 9112العراق لسنة 

  2/9/9104( في 0928/ 09الحكمة بموجب الكتاب المرقم )

 9112يهة العهراق لسهنة بحث بعنوان االمركز القانوني للو ير في ظل دسهتور جمهور -

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

 9102جامعة بغداد المجلد الثامن والعشرون ، العدد الثاني  \كلية القانون 

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

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

في  21 بموجب الكتاب المرقمتصدراا كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بابل 

02/01/9102 

)دراسة مقارنة(ا :  9112ااال دواجية التشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة  -

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

 9102كانون األول  2 – 2القانون / جامعة بغداد للفترة 

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

وحها ت   9119، واو عن اطروحة دكتهوراه نوقشهت عهام  9117ا   -مقارنة  دراسة

 سسة بيت الحكمةتقدير جيد جدا ، الناشر مؤ

كتاب بعنوان االمحكمة االتحادية العليا واثتصاصها بالرقابة عل  دستورية القهوانينا  -

 ، واو من اصدارات بيت الحكمة 9117

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

 ا ، قيد النشر من اصدارات بيت الحكمة9112

: بحهث  9112نسان وحرياته األساسهية فهي دسهتور جمهوريهة العهراق لسهنة حقوق اال -

 \تصهدراا كليهة القهانون   -مجلهة فصهلية محكمهة  –منشور في مجلهة دراسهات قانونيهة 

 9117جامعة الكوفة السنة االول  العدد االول 

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

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

 9118والعشرون العدد االول 



المحكمة االتحادية العليا واثتصاصها بالرقابة عله  دسهتورية القهوانين : بحهث منشهور  -

جامعة النهرين  \تصدراا كلية الحقوق  –مجلة فصلية محكمة  –في مجلة كلية الحقوق

 9118لشهر كانون األول  90العدد  00مجلد ال
 

 المؤتمرات والندوات وورش العمل
 

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

)رئههيس  99/00/9109جامعههة بغههداد يههوم االربعههاء المصههادف  –الجنههائي كليههة القههانون 

 (األول  الجلسة

( ، ورشههة 9109 – 9102)ايضهاحات اسهتمارة تقيهيم االداء االلكترونهي للعهام الدراسهي  -

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

 )حضور( 0/00/9109

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

 )حضور(  02/4/9109عاون مال المفتش العام لو ارة الداثلية بتاريخ جامعة بغداد بالت

 29دراسة تحليلية لقانون العمل الجديد رقم  –)قانون العمل الجديد بين التحديث والتقليد  -

جامعهة بغهداد بتهاريخ  –( ، ندوة عقهداا قسهم القهانون الخهات كليهة القهانون 9102لسنة 

  )حضور(  92/2/9109

ز والعنف ضد المرأة( ، مؤتمر أقامته جمعية نسهاء بغهداد فهي فنهدق ركهن )الحد من التميي -

 )حضور( 02/09/9102كهرمانة الكائن في الكرادة يوم الثالثاء المصادف 

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

-97  قاعة المؤتمرات في الكلية للفترة كلية القانون/ جامعة بغداد عل –القانون الدولي 

 )حضور( 21/00/9102

)دور طلبة الدراسات العليا فهي ثدمهة المجتمهال( ، مهؤتمر علمهي اقامتهه االقسهام العلميهة   -

)بصهفة مشهرف عله  بحهو  طلبهة  92/4/9102في كليهة القهانون جامعهة بغهداد بتهاريخ 

 فرع القانون العام( –الدراسات العليا 

لسهنة  09ة في قانون التعديل الخامس لقانون مجلهس شهورى الدولهة رقهم )قراءة تحليلي  -

/ 4/4جامعههة بغههداد  بتههاريخ   –( ، نههدوة اقامههها قسههم القههانون العههام كليههة القههانون 9102

 )حضور( 9102

/ 09/0)اجرة الشباب: األسباب والمعالجات( ، ندوة اقامها قسهم القهانون العهام بتهاريخ    -

 )بصفة معقب(معة بغداد  جا –كلية القانون  9102

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

 )بصفة رئيس الجلسة(  8/2/9104جامعة بغداد عل  قاعة المؤتمرات في الكلية بتأريخ 

العالي  و ارة التعليم -)الفيدرالية وأشكال الحكم( ندوة نظمتها دائرة البحث والتووير   -

 7/09/9102والبحث العلمي عل  قاعة السالم في جامعة النهرين يوم االثنين الموافل 

 )بصفة باحث(  

بين النظرية والتوبيل( مؤتمر أقامه قسم  9112)دستور جمهورية العراق لسنة  -

 2-2كلية القانون/ جامعة بغداد عل  قاعة المؤتمرات في الكلية للفترة  –القانون العام 

 )بصفة باحث(  09/9102/

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

 )بصفة رئيس الجلسة( 9/7/9102جامعة بغداد في مبن  الكلية بتأريخ  –كلية القانون 

)الملتق  الخات بالتوعية القانونية( عقدته و ارة الدولة لشؤون مجلس النواب بتأريخ  -

 ضور()ح4/7/9102



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

 97/2/9102 بتأريخ اليونسيف –منظمة االمم المتحدة لرعاية الوفولة في العراق 

 )حضور(

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

ية العراقية بالتعاون مال جامعة الدول العربية عل  قاعة الرشيد في بغداد و ارة الخارج

 00/2/9102في  2/9092/ت/00كتاب و ارة الخارجية العدد    07/2/9102بتأريخ 

 )بصفة مشارك( 

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

 )حضور( 9/2/9102كلية العلوم / جامعة بغداد بتأريخ  بغداد عل  قاعة االدريسي في

)كتابة الدساتير في دول الربيال العربي( مؤتمر اقيم برعاية جمهورية العراق )رئيس  -

( بالتعاون مال جامعة الدول العربية في القاارة بتأريخ 92القمة العربية في دورتها 

في  71/01712/ش/المركز/2كتاب و ارة الخارجية العدد  2/09/9109

 )بصفة مشارك(  2/09/9109

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

جامعة بغداد –منظمة اليونيسف عل  قاعة المكتبة االفتراضية في كلية القانون  –الدولية 

 )حضور( 92/4/9102في 

قامها برنامج ترابط / الوكالة االمريكية )العراق والمقصلة التشريعية( ورشة عمل أ -

 )حضور( 9100ايلول  01الدولية في بغداد بتأريخ 

)تجربة الفدرالية في العراق( ندوة تم عقداا في مقر و ارة الصناعة والمعادن / بغداد  -

 )بصفة باحث(   9117تشرين الثاني   02

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

 )بصفة باحث(   9117ايلول  09 – 04والقانون العام المقارن في اربيل للفترة من 

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

ندوة أقامها قسم الدراسات القانونية / بيت الحكمة عل  قاعة (، 9112العراق لسنة 

 )بصفة باحث(  9117حزيران  98جامعة بغداد في  -مرات في كلية القانون المؤت

) المؤتمر األول للسادة المحافظين ورءساء المجالس في المحافظات التي لم تنتظم في  -

 8اقليم ( مؤتمر أقامته و ارة الدولة لشؤون المحافظات عل  قاعة فندق الرشيد بغداد 

 )بصفة باحث(   9117حزيران 

ام القانوني لتشريعات أسواق المال في العراق ( ندوة أقامها قسم الدراسات ) النظ  -

 92جامعة بغداد في  -القانونية / بيت الحكمة عل  قاعة المؤتمرات في كلية القانون 

 )بصفة مقرر الجلسة( 9117اذار 

/  ) القضاء االداري في العراق الواقال والوموح ( ندوة أقامها قسم الدراسات القانونية  -

كانون الثاني  91جامعة بغداد في  -بيت الحكمة عل  قاعة المؤتمرات في كلية القانون 

 )بصفة مقرر الجلسة( 9117

) بناء االنسان .. بناء العراق ( المؤتمر المركزي العلمي السنوي لبيت الحكمة ال ي أقيم  -

)بصفة  9118كانون األول  91 – 08عل  قاعة المسرح الوطني في بغداد للفترة من 

 باحث(

) الوضال األمني للشركات األمنية الخاصة ( حلقة نقاشية أقامها قسم الدراسات القانونية  -

تشرين أول  99جامعة بغداد في  -/ بيت الحكمة عل  قاعة المؤتمرات في كلية القانون 

 )بصفة مقرر الجلسة( 9118

لقوانين ( ندوة  أقامها ) المحكمة االتحادية العليا واثتصاصها بالرقابة عل  دستورية ا -

جامعة  -قسم الدراسات القانونية / بيت الحكمة عل  قاعة المؤتمرات في كلية القانون 

 )بصفة باحث( 9118حزيران  92بغداد في 



جامعة عل  قاعة  \) فاعلية عمل المرأة في الجامعة ( ندوة أقامتها كلية القانون  -

 ث()بصفة باح9118حزيران  92المؤتمرات بغداد في 

) قانون التجارة وضرورات التغيير ( ندوة أقامها قسم الدراسات القانونية / بيت الحكمة   -

)بصفة  9118مارس  04جامعة بغداد في  -عل  قاعة المؤتمرات في كلية القانون 

 مقرر الجلسة(

) االفاق المستقبلية لقانون االحوال الشخصية ( ملتق  أقامه قسم الدراسات القانونية /   -

آذار  02 -04الجامعة االالية في بابل للفترة    -الحكمة بالتعاون مال كلية القانون  بيت

 )بصفة مقرر الجلسة( 9118

) المعوقات التي تواجه االكاديميات العراقيات ثالل المرحلة الراانة ( ورشة عمل أقامها  -

 -غداد ب 9119تمو   02معهد المرأة القيادية عل  قاعة المركز الثقافي النفوي في 

 العراق )حضور(
 

 الدورات التدريبية
 

)وصف البرنامج االكاديمي والممتحن الخارجي( ورشهة عمهل تدريبيهة توبيقيهة أقامتهها  -

كلية الرافدين الجامعة / دائرة التعليم الجامعي االالي بالتعاون مال قسم ضمان الجودة / 

 ركة()شهادة مشا 2/4/9109-4جها  االشراف والتقويم العلمي للفترة 

)حول مفهوم وآليات المدافعة عقهرار مشهروع قهانون منااضهة العنهف األسهري( ورشهة  -

 )شهادة مشاركة(  9109/ 99/2-92عمل تدريبية أقامتها جمعية نساء بغداد للفترة 

)حقوق المهرأة فهي ضهوء المعهايير الدوليهة والقهوانين الوطنيهة العراقيهة( دورة تدريبيهة  -

جامعهة بغهداد فهي كليهة القهانون  –لتعاون مهال كليهة القهانون أقامتها جمعية نساء بغداد با

 )شهادة مشاركة(  9102/ 94/01 – 08للفترة من 

)تووير المهارات القيادية( دورة تدريبية أقامها مركز البحو  النفسهية / و ارة التعلهيم  -

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

 )شهادة مشاركة( 9102/ 01/ 

منظمههة اليونيسههف  -)العدالههة التصههالحية( دورة تدريبيههة أقامتههها الهيلههة الوبيههة الدوليههة  -

 )شهادة مشاركة( 9109مايس  92-90عل  مبن  كلية القانون للفترة من 

دورة الترقيات العلمية ، دورة في الحاسوب لغهرض الترقيهة العلميهة التهي أقامهها مركهز  -

 - 0االلكترونية / مركز التووير والتعليم المستمر في جامعة بغهداد للفتهرة مهن الحاسبة 

 )شهادة مشاركة ووثيقة نجاح في امتحان الكفاءة بالحاسبات( 9117 \ 00 \ 4

برنامج إدارة الحكهم فهي  –الدورة التدريبية حول قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية  -

تشهرين  \اكتهوبر  94 -99م المتحهدة اعنمهائي للفتهرة الدول العربية التابال لبرنامج األمه

 )شهادة مشاركة(  9118األول 

( للتدريسهههيين نظمهههت مهههن قبهههل مركهههز التوهههوير والتعلهههيم 79دورة التأايهههل التربهههوي ) -

/  7/  21 – 9و ارة التعلهيم العهالي والبحهث العلمهي للفتهرة   -المستمر / جامعهة بغهداد 

 )شهادة مشاركة(  9119

ة العربيههة ) السادسههة والسهتون ( للتدريسههيين نظمههت مهن قبههل مركههز التوههوير دورة اللغه -

 21 – 9و ارة التعليم العالي والبحث العلمي للفتهرة   -والتعليم المستمر / جامعة بغداد 

 )شهادة مشاركة(   9119/  7/

الههدورة التدريبيههة حههول ) ادمههاج أدوات تحليههل النههوع االجتمههاعي فههي التخوههيط التنمههوي  -

تشهرين  9114 - 4 -9اقي ( أقامها صندوق األمم المتحدة االنمهائي للمهرأة للفتهرة العر

 األردن )شهادة مشاركة( -أول في فندق المريديان عمان 



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

دة مشاركة ووثيقة نجاح فهي )شها 9110/  9/  02 – 0العالي والبحث العلمي للفترة 

 امتحان الكفاءة باللغة العربية(

دورة فههي الحاسههوب نظمههت مههن قبههل معهههد الدراسههات العليهها للحاسههبات والمعلوماتيههة /  -

)شهههادة مشههاركة 0778/  9/  02 – 0و ارة التعلههيم العههالي والبحههث العلمههي للفتههرة 

 ووثيقة نجاح في امتحان الكفاءة بالحاسبات(

ي تعليم اللغة االنكليزية نظمت مهن قبهل اللجنهة المركزيهة للغهات االجنبيهة دورة متقدمة ف -

 0779/  4/  00 – 2/  98الحيهههة / و ارة التعلهههيم العهههالي والبحهههث العلمهههي للفتهههرة 

 )شهادة مشاركة ووثيقة نجاح في امتحان الكفاءة باللغة االنكليزية(

 

 

 رئاسة وعضوية هيئات المجالت العلمية المحكمة
 

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

 لغاية االن 92/4/9109

جامعههههة بغههههداد  –عضههههو ايلههههة تحريههههر مجلههههة العلههههوم القانونيههههة فههههي كليههههة القههههانون  -

02/0/9109 

دراسات قانونية الصادرة عن قسم الدراسهات القانونيهة  عضو الهيلة االستشارية لمجلة -

  92/9/9102بيت الحكمة  –

عضو الهيلة االستشارية لمجلة النزااهة والشهفافية للدراسهات والبحهو  بموجهب االمهر  -

  02/00/9102دائرة البحو  والدراسات  –الو اري الصادر عن ايلة النزااة 

 - 02/4/9102عضو ايلة تحرير مجلة النزااة والشفافية للدراسات والبحو  للفترة  -

02/00/9102  
 

 الشكر والتقدير 
 

 (2كر وتقدير من السيد و ير التعليم العالي والبحث العلمي                       عدد )ش -

 (0عدد )       شكر وتقدير من السيد و ير العدل                                            -

 ( 9شكر وتقدير من السيد و ير الدولة لشؤون المحافظات                             عدد ) -

 (4شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد                                           عدد ) -

 (21جامعة بغداد                        عدد ) –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون  -

 (9شكر وتقدير من السيد مدير عام المعهد القضائي                                    عدد ) -

 (0جامعة تكريت                         عدد ) –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون  -

 (2شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس االمناء لبيت الحكمة                         عدد ) -

 


