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 :  والمناصب الوظائف
/ بموجاب األمار االداري ع  جامعاة بغاداد  –فاي كلياة القاانون عضو لجاان الخباراء للتخصصاات العلمياة  .1

 11/9/0117في  0341

ع   جامعة بغداد بموجب األوامار االدارياة المرقماة –ير مجلة العلوم القانونية في كلية القانون رئيس تحر .0

و   3/0/0112فااي  247: و  ع     03/1/0117فااي  0110: ع   و  02/7/0117فااي  0110:   

 02/3/0119في  1324: ع   

فاي واارة التعلايم العاالي والبحاا  منااه  حقاوق االنساان/ عضو لجنة تطاوير وتحاديا الماوارد المعرفياة  .4

ا8042ااألمر ااورورا اااومر   و 4/3/0117فاي  4111/  4بموجب األمر الوااري المارقم   ت  علميال
 40/6/8442فيا

بموجاب األمار في واارة التعلايم العاالي والبحاا العلماي عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكليات القانون  .3

 14/1/0119فاي  9/2/37/واألمر الوااري المرقم ق 07/4/0117في  9/2/1022/الوااري المرقم ق

 11/11/0111في  9/2/4330/واألمر الوااري المرقم ق

 1429/ جامعاة بغاداد بموجاب األمار االداري المارقم م    -رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية القانون  .2

 01/4/0112في 

ري المارقم ع جامعة بغداد بموجب األمار االدا –عضو هيئة تحرير مجلة العلوم القانونية في كلية القانون  .1

 12/1/0119في  042:   

فاي  1231/ لجناة الترقياات العلمياة المرك ياة فاي جامعاة بغاداد بموجاب األمار الجاامعي المارقم أ أ عضو  .9

03/11/0111 

بموجاب  7/0111/ 1 – 3/0114/ 41للفتارة  جامعاة بغاداد -فاي كلياة القاانون  رئيس قسم القانون العاام .2

 4192/ م   و  41/3/0114فااي   0312/   رخين علااا التااوالي م األمارين االداريااين الماارقمين والماؤ

 1/7/0111في 

فاي  210/و/1/9المارقم  الجاامعي بموجاب األمار  تمديد تكلياف برئاساة القسام /  رئيس قسم القانون العام .7

 14/2/0112في  4032/ واألمر االداري المرقم م   14/2/0112

  0114 /9/9في  347/د/1/9المرقم  الجامعي ر بموجب األم 9/9/0114رئيس قسم القانون العام  .11

المرقم م    ييناالدار ينبموجب األمر 1/9/0114لغاية  3/0114/ 41( وكالة)رئيس قسم القانون العام  .11

 10/1/0114في  4191و  41/3/0114في   0312/ 

بموجاب  ن اهة الصادرة عن هيئة ال عضو الهيئة االستشارية لمجلة الن اهة والشفافية للدراسات والبحوث .10

 12/11/0112في  1109دائرة البحوث والدراسات ي العدد  –االمر الوااري الصادر عن هيئة الن اهة 
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بموجاب االمار الصاادرة عان هيئاة الن اهاة عضو هيئة تحرير مجلة الن اهة والشفافية للدراسات والبحاوث  .14

 19/3/0112في  1910/مكتب رئيس الهيئة ذي العدد ع    –الوااري الصادر عن هيئة الن اهة 

 0110 – 0111 جامعااة بغااداد -فااي كليااة القااانون  مسااؤولة وحاادة االعااالم والمعلوماتيااة انااافة للمنصااب .13

 12/4/0110في  1211الجامعي المرقم  بموجب االمر

-0112جامعااة بغااداد لمعااوام  –االشااراو وادارة المعلومااات وتطااوير الموقااو االلكترونااي لكليااة القااانون  .12

و  11/0111/ 13فاااي  3973و   9/7/0112فاااي  3237وامااار االدارياااة المرقماااة بموجاااب اال 0110

 02/10/0111في  2112

 773/د/1/9الجامعي المرقم  مربموجب اال جامعة بغداد  –كلية القانون  فيمعاون العميد للشؤون العلمية  .11

 0/11/0111في 

فااي  1991الماارقم  ماار االداريبموجااب اال جامعااة بغااداد  –كليااة القااانون فااي مقاارر قساام القااانون العااام  .19

 02/11/0111في  2114بموجب االمر االداري  02/11/0111 لغاية  02/3/0112

بموجب االمار االداري المارقم   جامعة بغداد –الصادرة عن كلية القانون  تحرير مجلة العلوم القانونية مدير .12

 11/11/0111في  2312بموجب االمر االداري  11/11/0111لغاية  9/3/0112في  1334

 1/9/0117لغاية  0/1/0112   بيت الحكمة  -قسم الدراسات القانونية  في ةباحث .17

 04/11/0112 بيات الحكماة –مدير تحرير مجلة دراسات قانونية الصادرة عن قسام الدراساات القانونياة  .01

 1/9/0117لغاية 

 ولحد اآلن 10/1/0111جامعة بغداد للفترة  –تدريسية في كلية القانون  .01

، ممارسة مهنة المحاماة والترافاو فاي الادعاول المدنياة وايجاار العقاار واألحاواي الشخصاية لمادة  محامية .00

، ووكياال تسااجيل بموجااب  1779/  10/  41ولغايااة  1771/  7/  13ساانوات للفتاارة ماان  1ت يااد علااا 

 1770/ كانون الثاني /  02في ( 0321)االجااة ذي العدد 

 

 :  الخدمة الوظيفية
 ةسن(  01) ما ي يد علا                 

  ناافة ا  ) يوماا 19)  و  (أشاهر 4)  و ( سانوات 1)+  خدماة جامعياة فعلياة   (أشاهر ساتة) و   (سانة 13){ 

 } محاماة خدمة

بموجب األمر الوااري الصادر عن واارة التعليم العالي والبحا العلمي المرقم  11/2/0111: تاريخ التعيين 

 11/2/0111في  11233مر الجامعي الصادر عن جامعة بغداد المرقم واأل 11/2/0111في  11112

، تاريخ المباشرة  12/1/0111في  1239جامعة بغداد المرقم / واألمر االداري الصادر عن كلية القانون 

/ الصادر عن قسم القانون العام كلية القانون  10/1/0111في  1239بموجب االمر االداري  10/1/0111

  جامعة بغداد

 

 : الدرجات العلمية
، بموجب األمر 1722لسنة  412حسب قرار  07/1/0112استاذ ، جامعة بغداد اعتبارا من تاريخ  .1

 11/3/0111في  0910/ أ أ الجامعي  المرقم 

تقرر منحي قدما لغرض الترفيو لحصولي علا الترقية العلمية قبل المدة المحددة لها قانونا بموجب 

 02/3/0111في  1249االمر االداري المرقم 

 والمؤرخ 10311بموجب األمر الجامعي المرقم ، 07/1/0111اعتبارا من  ، جامعة بغداد أستاذ مساعد .0

01/3/0111 

تقرر منحي قدما لغرض الترفيو لحصولي علا الترقية العلمية قبل المدة المحددة لها قانونا بموجب 

 17/10/0111في  2122االمر االداري المرقم 

  0119/  1/  07والمؤرخ  0104األمر الجامعي المرقم بموجب  ، معة بغداد، جامدرس  .4

 0111/  2/  04والمؤرخ  10233بموجب األمر الجامعي المرقم ،  ، جامعة بغداد مدرس مساعد .3

 

 : الشهادات العلمية
 "ومة الموساا عاان االوروحااة 0119 جامعااة بغااداد  - شااهادة الاادكتورا  فااي القااانون العااام ماان كليااة القااانون .1

 بتقاادير جيااد جاادا " -مقارنااة  ةدراساا -الحكاام بعاادم دسااتورية نااص تشااريعي ودور  فااي تع ياا  دولااة القااانون

 00/1/0119والمؤرخ  001المرقم  ، بموجب األمر الجامعي  (11,23)

علاا مساتول  مرحلاة الادكتورا  لحصولي علاا المرتباة األولاا فايكرمت من السيد رئيس جامعة بغداد 

وذلا  فاي حفال تكاريم أقايم علاا قاعاة  0119 – 0111كلية القانون للعام الدراسي  ة فياالقسام العلمي

  0112 \ 1 \ 07الشهيد الحكيم في الجادرية بتاريخ 



 4 

حال ) الموساومة عان الرساالة 1771جامعاة بغاداد   - ونشهادة الماجستير في القاانون العاام مان كلياة القاان .0

 0012243، بموجاب األمار الجاامعي المارقم  ( 31,97) عاالي بتقادير جياد(  المجالس النيابياة فاي العاراق

 1771/ 10/1والمؤرخ 

،  ( 31,22) بتقاادير جيااد جاادا 1771 \ 2 \ 1  جامعااة النهاارين  - الحقااوقشااهادة البكااالوريوس ماان كليااة  .4

 . وبالمرتبة الخامسة علا الكلية

 

  : والمهام الوظيفية االخرل المهام التدريسية

 : المهام التدريسية 
1. 0101– 1010  

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  دكتورا ال/ القانون الدستوري لطلبة الدراسات العليا تدريس مادة          

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  ولاتدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األ   

 االشراو علا بحوث تخرج ولبة المرحلة الرابعة   
0. 0117– 0101  

 جامعة بغداد  –الماجستير في كلية القانون / القانون الدستوري لطلبة الدراسات العليا تدريس مادة            

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  ولاتدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األ     

 االشراو علا بحوث تخرج ولبة المرحلة الرابعة     
4. 0112– 0117 

 جامعة بغداد  –الماجستير في كلية القانون / القانون الدستوري لطلبة الدراسات العليا ادة تدريس م

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  ولاتدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األ

  االشراو علا بحوث تخرج ولبة المرحلة الرابعة 

3. 9011 – 2011 

 جامعة بغداد  –الماجستير في كلية القانون / الدراسات العليا  القانون الدستوري لطلبةتدريس مادة 

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  ولاتدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األ

  االشراو علا بحوث تخرج ولبة المرحلة الرابعة 

2. 0111 – 9011  

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  وراةالدكت/ القانون الدستوري لطلبة الدراسات العليا تدريس مادة  

جامعة   –الماجستير في كلية القانون / لطلبة الدراسات العليا  (قاعة بحا)تدريس مادة السيمنار 

 بغداد

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  ولاتدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األ

  االشراو علا بحوث تخرج ولبة المرحلة الرابعة 

1. 0112 – 0111  

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  الدكتوراة/ القانون الدستوري لطلبة الدراسات العليا تدريس مادة 

جامعة   –الماجستير في كلية القانون / لطلبة الدراسات العليا  (قاعة بحا)تدريس مادة السيمنار 

 بغداد

 جامعة بغداد  –لية القانون في ك ولاتدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األ

  االشراو علا بحوث تخرج ولبة المرحلة الرابعة 

9. 0113 – 0112 

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  دكتورا ال/ لطلبة الدراسات العليا تدريس مادة الحريات العامة       

 جامعة بغداد  –ون الماجستير في كلية القان/ القانون الدستوري لطلبة الدراسات العليا تدريس مادة 

 جامعة بغداد  –في كلية القانون  ثانيةلطلبة المرحلة ال األنظمة السياسيةتدريس مادة 

 جامعة بغداد  –في كلية القانون عملي لطلبة المرحلة األولا / تدريس مادة القضاء الدستوري

  االشراو علا بحوث تخرج ولبة المرحلة الرابعة 

2. 0114 - 0113 

 جامعة بغداد  –الماجستير في كلية القانون / لطلبة الدراسات العليا يات العامة تدريس مادة الحر

 جامعة بغداد  –تدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األولا في كلية القانون 

  االشراو علا بحوث تخرج ولبة المرحلة الرابعة 

7. 0110 – 0114  /0111 - 0110 

 جامعة بغداد  –الماجستير في كلية القانون / لبة الدراسات العليا تدريس مادة القضاء الدستوري لط

 جامعة بغداد  –تدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األولا في كلية القانون 

  و علا بحوث تخرج ولبة المرحلة الرابعة ااالشر
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11. 0111 - 0111 

 جامعة بغداد  –القانون  تدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األولا في كلية

  ولبة المرحلة الرابعة و علا بحوث تخرج ااالشر

11.  0117 - 0111 

 جامعة بغداد  –تدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األولا في كلية القانون    

   األولاتدريس قاعة بحا لطلبة المرحلة     

10. 0112 – 0117 

 جامعة بغداد –رحلة الثانية في كلية القانون تدريس مادة األنظمة السياسية لطلبة الم

 جامعة بغداد –لطلبة المرحلة األولا في كلية القانون  -قاعة بحا  –تدريس مادة القانون الدستوري 

 ( )جامعة الصادق   –تدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األولا في كلية القانون 

جامعاة   –غاة االنكلي ياة لطلباة المرحلاة الثالثاة فاي كلياة القاانون تدريس مادة القاانون الادولي العاام بالل

 ( )الصادق 

14. 0119 – 0112  

 جامعة بغداد –تدريس مادة األنظمة السياسية لطلبة المرحلة الثانية في كلية القانون 

10. 1011 – 9011  

 دجامعة بغدا  –تدريس مادة القانون الدستوري لطلبة المرحلة األولا في كلية القانون 

 

 : رسائل الماجستير و  واريح الدكتوراأ االشراو علا
مظاهر مبدأ وحدة الدولة االتحادية ونماناته في دستور جمهورية العراق )رسالة الماجستير الموسومة  .1

/   .جامعة بغداد بموجب االمر االداري د/ قسم القانون العام، كلية القانون  (دراسة مقارنة – 0112لسنة 

 11/0101/ في 
 (دراسة مقارنة –رقابة القضاء الدستوري علا عدم االختصاص التشريعي )سالة الماجستير الموسومة ر .0

 12/10/0117في  3329/  .جامعة بغداد بموجب االمر االداري د/ قسم القانون العام، كلية القانون 
تور جمهورية الحماية الدستورية للحق في المحاكمة العادلة في ظل دس)رسالة الماجستير الموسومة  .4

جامعة بغداد بموجب االمر االداري / قسم القانون العام، كلية القانون ( دراسة مقارنة–0112العراق لسنة 

 12/10/0117في  3329/  .د
–النظام الداخلي لمجلس النوا  العراقي ودور  في تفعيل االداء البرلماني )رسالة الماجستير الموسومة  .3

في  91/  .جامعة بغداد بموجب االمر االداري د/ عام، كلية القانون قسم القانون ال( دراسة مقارنة

19/0/0117 
–الحدود الدستورية لسلطة المشر  في تنظيم الحقوق والحريات العامة)رسالة الماجستير الموسومة  .2

في  91/  .دجامعة بغداد بموجب االمر االداري / قسم القانون العام، كلية القانون ( دراسة مقارنة

19/0/0117 
أثر مبدأ المساواة علا شرعية العملية االنتخابية ورقابة القضاء )رسالة الماجستير الموسومة  .1

/  .جامعة بغداد بموجب االمر االداري د/ قسم القانون العام، كلية القانون ( دراسة مقارنة–الدستوري

 02/11/0112في  239
دراسااة –االنتخابيااة وناامانات عدالااة تقساايمها  التنظاايم القااانوني للاادوائر)أوروحااة الاادكتورا  الموسااومة  .9

فاااي  1344 /  .د جامعاااة بغاااداد بموجاااب االمااار االداري/ قسااام القاااانون العاااام، كلياااة القاااانون ( مقارناااة

07/4/0112 

قسم القانون العاام، ( دراسة مقارنة–استقالي القضاء الدستوري في العراق )أوروحة الدكتورا  الموسومة  .2

 07/4/0112في  1344 /  .د غداد بموجب االمر االداريجامعة ب/ كلية القانون 

قسام ( دراساة مقارناة–نوابط الرقابة علا دساتورية القاوانين فاي العاراق )أوروحة الدكتورا  الموسومة  .7

 7/2/0119في  1273 /  .د جامعة بغداد بموجب االمر االداري/ القانون العام، كلية القانون 

قسم القانون العام، كلية ( دراسة مقارنة– البرلماني في العراق لحكمة اعقلن)أوروحة الدكتورا  الموسومة  .11

 11/0/0119في  127 /  .د جامعة بغداد بموجب االمر االداري/ القانون 

–دور مجلس شورل الدولة العراقي فاي حماياة الحقاوق والحرياات العاماة )أوروحة الدكتورا  الموسومة  .11

فااي  997 /  .د جامعااة بغااداد بموجااب االماار االداري/ يااة القااانون قساام القااانون العااام، كل( دراسااة مقارنااة

19/0/0111 

قساام ( دراسااة مقارنااة– العااراقلحريااة االكاديميااة فااي التنظاايم القااانوني ل)أوروحااة الاادكتورا  الموسااومة  .10

 19/0/0111في  997 /  .د جامعة بغداد بموجب االمر االداري/ القانون العام، كلية القانون 
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فاااي الدسااااتير وتطبيقاتاااه   االساااتقالي الاااواتي لوالياااات الدولاااة االتحادياااة)ورا  الموساااومة أوروحاااة الااادكت .14

 70 /  .د جامعة بغداد بموجب االمر االداري/ قسم القانون العام، كلية القانون ( دراسة مقارنة–المعاصرة

 2/1/0111في 

دراساة –فاي الشاؤون العاماةالتنظايم الدساتوري والقاانوني لحاق المشااركة )رسالة الماجساتير الموساومة  .13

فاااي  3201/  .جامعاااة بغاااداد بموجاااب االمااار االداري د/ ، قسااام القاااانون العاااام، كلياااة القاااانون (مقارناااة

04/11/0113 

فاي دساتور جمهورياة  التنظيم الدستوري لتشاكيل الحكوماة واختصاصااتها) أوروحة الدكتورا  الموسومة  .12

جامعااة بغااداد بموجااب االماار / لعااام، كليااة القااانون قساام القااانون ا( دراسااة مقارنااة– 0112العااراق لساانة 

 14/9/0113في  4129 /  .االداري د

، (دراساة مقارناة– سالطة رئايس الدولاة فاي النظاامين البرلمااني والرئاساي)رسالة الماجستير الموساومة  .11

 01/1/0113في  200 / .د جامعة بغداد بموجب االمر االداري/ قسم القانون العام، كلية القانون 

 0112مسؤولية الحكومة السياسية في ظل دستور جمهورية العاراق لسانة )سالة الماجستير الموسومة ر .19

فاي  1417/  .دجامعاة بغاداد بموجاب االمار االداري / ، قسم القانون العام، كلية القاانون (دراسة مقارنة–

11/10/0114 

قساام القااانون العااام، كليااة  (قااهمباادأ تقييااد ساالطة الدولااة وناامانات تطبي) أوروحااة الاادكتورا  الموسااومة  .12

 7/1/0114في  4117 / .د جامعة بغداد بموجب االمر االداري/ القانون 

، قسام (دراسة مقارناة–في النظام البرلماني العراقي المرك  القانوني للواير )رسالة الماجستير الموسومة  .17

 19/1/0110في  093/  .دبموجب االمر االداري جامعة بغداد / القانون العام، كلية القانون 

، قسام (-دراسة مقارناة–أثر التعديالت الدستورية علا نظام الحكم في الدولة)رسالة الماجستير الموسومة  .01

 19/1/0110في  093 / .د بموجب االمر االداريجامعة بغداد / القانون العام، كلية القانون 

 

 :واريح والرسائل الجامعيةألا اتمناقش   
دراسة  –رقابة القضاء الدستوري علا عدم االختصاص التشريعي )رسالة الماجستير الموسومة  .1

 (عضوا ومشرفا)، 7/10/0101جامعة بغداد تاريخ المناقشة / ، قسم القانون العام، كلية القانون (مقارنة
–دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات المدنية في العراق)الموسومة  رسالة الماجستير .0

رئيس )، 1/10/0101جامعة بغداد تاريخ المناقشة / ، قسم القانون العام، كلية القانون (دراسة مقارنة

 (لجنة المناقشة
التنظيم الدستوري والقانوني لملكية وادارة الثروة النفطية ونماناته في )رسالة الماجستير الموسومة  .4

جامعة بغداد تاريخ / انون ، قسم القانون العام، كلية الق(دراسة مقارنة–0112ظل دستور العراق 

 (رئيس لجنة المناقشة)، 41/11/0101المناقشة 
تور جمهورية الحماية الدستورية للحق في المحاكمة العادلة في ظل دس)رسالة الماجستير الموسومة  .3

جامعة بغداد  تاريخ المناقشة / ، قسم القانون العام، كلية القانون (دراسة مقارنة–0112العراق لسنة 

 (عضوا ومشرفا)، 01/11/0101
حدود تطابق النص التشريعي لمبادئ الديمقراوية في دستور جمهورية )تورا  الموسومة أوروحة الدك .2

بابل تاريخ المناقشة جامعة / قسم القانون العام، كلية القانون ( دراسة مقارنة– 0112العراق لعام 

 (رئيس لجنة المناقشة)، 1/11/0101
–لعراقي ودور  في تفعيل االداء البرلماني النظام الداخلي لمجلس النوا  ا)رسالة الماجستير الموسومة  .1

عضوا )، 7/7/0101اريخ المناقشة  تجامعة بغداد / ، قسم القانون العام، كلية القانون (دراسة مقارنة

 (ومشرفا
االغفاي التشريعي وأثر  علا تدابير منو ومكافحة الفساد وسبل معالجته )وروحة الدكتورا  الموسومة ا .9

جامعة بغداد /  قسم القانون العام، كلية القانون( دراسة مقارنة– 0112اق وفق دستور جمهورية العر

 (رئيس لجنة المناقشة)، 2/7/0101تاريخ المناقشة 
قسم ( دراسة مقارنة– األمن القانوني وأثر  في تقييد السلطة العامة)وروحة الدكتورا  الموسومة ا .2

 (رئيس لجنة المناقشة)، 4/7/0101ناقشة جامعة بغداد تاريخ الم/  القانون العام، كلية القانون
أثر مبدأ المساواة علا شرعية العملية االنتخابية ورقابة القضاء )رسالة الماجستير الموسومة  .7

اريخ المناقشة  تجامعة بغداد / ، قسم القانون العام، كلية القانون (دراسة مقارنة–الدستوري

 (عضوا ومشرفا)، 01/2/0101
قسم القانون العام، ( دراسة مقارنة– استقالي القضاء الدستوري في العراق)سومة وروحة الدكتورا  الموا .11

 (عضوا ومشرفا)، 7/4/0101جامعة بغداد تاريخ المناقشة /  كلية القانون
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–الحدود الدستورية لسلطة المشر  في تنظيم الحقوق والحريات العامة)رسالة الماجستير الموسومة  .11

عضوا )، 09/1/0101جامعة بغداد  تاريخ المناقشة  / لعام، كلية القانون ، قسم القانون ا(دراسة مقارنة

 (ومشرفا
، (دراسة مقارنة–اشكالية استقالي المجالس النيابية في النظام البرلماني )اوروحة الدكتورا  الموسومة  .10

 (عضوا)، 4/10/0117تاريخ المناقشة  جامعة تكريت / قسم القانون العام، كلية الحقوق
دراسة –التنظيم القانوني للدوائر االنتخابية ونمانات عدالة تقسيمها )الدكتورا  الموسومة اوروحة  .14

 (عضوا ومشرفا)، 2/7/0117تاريخ المناقشة  جامعة بغداد / كلية القانون ، قسم القانون العام، (مقارنة
دراسة –ابي في العراق نظم توايو المقاعد النيابية وأثرها علا التمثيل الني)رسالة الماجستير الموسومة  .13

رئيس لجنة )، 13/4/0117جامعة بغداد  تاريخ المناقشة  / ، قسم القانون العام، كلية القانون (مقارنة

 (المناقشة
–حدود اختصاصات الواارة في النظام البرلماني في الدولة االتحادية )أوروحة الدكتورا  الموسومة  .12

عضو لجنة )14/4/0117بابل تاريخ المناقشة جامعة / انون قسم القانون العام، كلية الق( دراسة مقارنة

 (مناقشة
قسم ( دراسة مقارنة– نوابط الرقابة علا دستورية القوانين في العراق)أوروحة الدكتورا  الموسومة  .11

 (عضوا ومشرفا)02/0/0117تاريخ المناقشة  غدادبجامعة / القانون العام، كلية القانون 
دراسة –أثر الصفة السياسية علا ممارسة الحقوق السياسية في العراق )رسالة الماجستير الموسومة  .19

رئيس لجنة )، 01/0/0117جامعة بغداد  تاريخ المناقشة  / ، قسم القانون العام، كلية القانون (مقارنة

 (المناقشة
ت رقابة السلطة التشريعية علا االختصاصات المرفقية لرؤوساء الوحدا)وروحة الدكتورا  الموسومة ا .12

تاريخ جامعة بغداد / قسم القانون العام، كلية القانون ( دراسة مقارنة–االدارية في القانون العراقي 

 (عضو لجنة مناقشة)01/1/0117المناقشة 
في ظل دستور جمهورية وتطبيقاته لسؤاي البرلماني لالتنظيم الدستوري )رسالة الماجستير الموسومة  .17

جامعة بغداد  تاريخ المناقشة  / قسم القانون العام، كلية القانون ، (دراسة مقارنة– 0112العراق لسنة 

 (رئيس لجنة المناقشة)، 00/11/0112
، قسم (دراسة مقارنة–تناا  االختصاص ودور المحكمة الفدرالية في حله)رسالة الماجستير الموسومة  .01

 (رئيس لجنة المناقشة)، 1/11/0112جامعة بغداد  تاريخ المناقشة / القانون العام، كلية القانون 
قسم القانون العام، كلية ( دراسة مقارنة–عقلنة الحكم البرلماني في العراق )وروحة الدكتورا  الموسومة ا .01

 (عضوا ومشرفا)، 02/11/0112جامعة بغداد تاريخ المناقشة /  القانون
 0112ق لسنة حق الترشيح لمجلس النوا  في ظل دستور جمهورية العرا)الموسومة سالة الماجستير ر .00

رئيس )، 7/0112/ 1 تاريخ المناقشة   جامعة بغداد/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (دراسة مقارنة–

 (لجنة المناقشة

قسم ( دراسة مقارنة–التنظيم القانوني للحرية االكاديمية في العراق )وروحة الدكتورا  الموسومة ا .04

 (عضوا ومشرفا)، 00/0/0112تاريخ المناقشة جامعة بغداد / القانون العام، كلية القانون 

 0112الدعول الدستورية المباشرة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة )الموسومة سالة الماجستير ر .03

، 1/0112/ 11 تاريخ المناقشة   جامعة بغداد/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (دراسة مقارنة–

 (رئيس لجنة المناقشة)

– 0112تنظيم األح ا  السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة )الموسومة  سالة الماجستيرر .02

رئيس )، 1/0112/ 2 تاريخ المناقشة   جامعة بغداد/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (دراسة مقارنة

 (لجنة المناقشة

يقاته في الدساتير االستقالي الواتي لواليات الدولة االتحادية  وتطب)الموسومة  اوروحة الدكتورا  .01

/ 04بغداد، تاريخ المناقشة جامعة /  لقانون، قسم القانون العام، كلية ا(دراسة مقارنة–المعاصرة

 (عضوا ومشرفا)، 11/0119

–دور مجلس شورل الدولة العراقي في حماية الحقوق والحريات العامة )الموسومة  اوروحة الدكتورا  .09

، 11/0119/ 01تاريخ المناقشة  ،بغدادجامعة /  لقانونية ا، قسم القانون العام، كل(دراسة مقارنة

 (عضوا ومشرفا)

اختصاص مجلس الواراء في اصدار التشريعات الفرعية وتطبيقاته في ظل )الموسومة سالة الماجستير ر .02

  جامعة بغداد/ كلية القانون ، قسم القانون العام، (دراسة مقارنة– 0112دستور جمهورية العراق لسنة 

 (رئيس لجنة المناقشة)، 1/0119/ 1 المناقشة  تاريخ



 9 

والقانوني للعالقة بين السلطتين التشريعية والقضائية  التنظيم الدستوري)الموسومة  اوروحة الدكتورا  .07

/ 0 بغداد تاريخ المناقشة جامعة /  لقانون، قسم القانون العام، كلية ا(دراسة مقارنة–في العراق 

 (عضوا)، 4/0119

، قسم (للسلطة التنفيوية في النظام البرلماني العراقي التنظيم الدستوري)تير الموسومة سالة الماجسر .41

 (عضوا)، 01/1/0119، تاريخ المناقشة نبارجامعة اال/ والعلوم السياسية  القانون العام، كلية القانون

–في العراق  االقتصادية والحريات والقانوني للحقوق التنظيم الدستوري)رسالة الماجستير الموسومة  .41

رئيس )، 0111/ 7/  2 ، تاريخ المناقشةجامعة بغداد/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (-دراسة مقارنة

 (لجنة المناقشة

دراسة –والقانوني للحقوق االجتماعية في العراق  التنظيم الدستوري)رسالة الماجستير الموسومة  .40

رئيس لجنة )، 0111/ 1/  17 ، تاريخ المناقشةجامعة بغداد/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (-مقارنة

 (المناقشة

، قسم القانون العام، (-دراسة مقارنة– مجلس الواليات في الدولة الفيدرالية)رسالة الماجستير الموسومة  .44

 (رئيس لجنة المناقشة)، 0111/ 1/  0 ، تاريخ المناقشةجامعة بغداد/ كلية القانون 

، قسم (دراسة مقارنة–النظام القانوني للهيئات المستقلة في العراق )موسومة ال اوروحة الدكتورا  .43

 (عضوا)، 2/0111/ 11 تاريخ المناقشة   ،بغدادجامعة /  لقانونالقانون العام، كلية ا

، قسم القانون العام، (دراسة مقارنة–حظر التعديل الدستوري في العراق )الموسومة  اوروحة الدكتورا  .42

 (عضوا)، 3/0111/ 17النهرين  تاريخ المناقشة  جامعة  / لحقوقكلية ا

التنظيم الدستوري لتشكيل الحكومة واختصاصتها في دستور جمهورية )الموسومة  اوروحة الدكتورا  .41

 تاريخ المناقشة   ،بغدادجامعة /  لقانون، قسم القانون العام، كلية ا(دراسة مقارنة– 0112العراق لسنة 

 (رفاعضوا ومش)، 4/0111/ 00

، قسم (-دراسة مقارنة– الحق في الكرامة االنسانية ونمانات حمايته)رسالة الماجستير الموسومة  .49

 (رئيس لجنة المناقشة)، 0111/ 4/  11 ، تاريخ المناقشةجامعة بغداد/ القانون العام، كلية القانون 

دراسة –لشؤون العامة التنظيم الدستوري والقانوني لحق المشاركة في ا)رسالة الماجستير الموسومة  .42

عضوا )، 0111/ 0/  3 ، تاريخ المناقشةجامعة بغداد/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (-مقارنة

 (ومشرفا

التنظيم القانوني لمجلس الواراء في دستور جمهورية العراق لسنة )الموسومة  اوروحة الدكتورا  .47

/ 0 تاريخ المناقشة   ،النهرينجامعة /  قلحقو، قسم القانون العام، كلية ا(دراسة مقارنة– 0112

 (عضوا)، 0/0111

، قسم القانون (-دراسة مقارنة– العدوي في قرارات المحكمة االتحادية العليا)رسالة الماجستير الموسومة  .31

 (رئيس لجنة المناقشة) ،0111/ 1/  04 معهد العلمين للدراسات العليا، تاريخ المناقشة، 

في دستور جمهورية العراق لسنة  مجلس النوا رئيس ل المرك  القانوني)ة رسالة الماجستير الموسوم .31

 1/  04 ، تاريخ المناقشةجامعة بغداد/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (-دراسة مقارنة– 0112

 (عضوا)، 0111/

القانون ، قسم (-دراسة مقارنة– عن الرأي ونماناتها وسائل حرية التعبير)رسالة الماجستير الموسومة  .30

 (رئيس لجنة المناقشة)، 0111/ 1/  13 ، تاريخ المناقشةجامعة بغداد/ العام، كلية القانون 

، قسم القانون العام، كلية (في تشريو القوانينتعاظم دور السلطة التنفيوية )سالة الماجستير الموسومة ر .34

 (عضوا)، 02/11/0112، تاريخ المناقشة  نبارجامعة اال/ والعلوم السياسية  القانون

دراسة – 0112سنة العراق ل جمهورية دستورفي  ثنائية السلطة التنفيوية)رسالة الماجستير الموسومة  .33

، 19/11/0112الجامعة المستنصرية، تاريخ المناقشة   /كلية القانون ، قسم القانون العام،(مقارنة

 (عضوا)

لقرارات االدارية في ظل دستور جمهورية الرقابة علا دستورية األنظمة وا)الموسومة  اوروحة الدكتورا  .32

 بغداد  تاريخ المناقشة جامعة / ، قسم القانون العام، كلية القانون (دراسة مقارنة– 0112العراق لسنة 

 (عضوا)، 0112/ 7/ 14

، قسم (دراسة مقارنة–العدوي في احكام القضاء الدستوري في العراق )الموسومة  اوروحة الدكتورا  .31

 (عضوا)، 0112/ 9/ 13 النهرين  تاريخ المناقشة جامعة /  لحقوقكلية ا القانون العام،

قسم القانون العام، كلية ( مبدأ تقييد سلطة الدولة ونمانات تطبيقه) أوروحة الدكتورا  الموسومة  .39

 (عضوا ومشرفا)، 0112/ 2/  02، تاريخ المناقشة   جامعة بغداد/ القانون 

تان االتحاديتان التشريعية والتنفيوية في ظل دستور جمهورية العراق السلط)رسالة الماجستير الموسومة  .32

 4/  17 ، تاريخ المناقشةجامعة بغداد/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (-دراسة مقارنة– 0112لسنة 

 (رئيس لجنة المناقشة)، 0112/
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 0112ية العراق لسنة مسؤولية الحكومة السياسية في ظل دستور جمهور)رسالة الماجستير الموسومة  .37

عضوا )، 0112/ 4/ 2 تاريخ المناقشة ،جامعة بغداد/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (دراسة مقارنة–

 (ومشرفا

، (دراسة مقارنة– 0112الحكومة االئتالفية في ظل دستور العراق لعام )رسالة الماجستير الموسومة  .21

 (عضوا)، 2/0/0112 ، تاريخ المناقشة المستنصريةالجامعة / قسم القانون العام، كلية القانون 

، قسم القانون العام، كلية (دراسة مقارنة– استقالي السلطة التشريعية)الموسومة  اوروحة الدكتورا  .21

 (عضوا)،  0113/ 11/ 7 تاريخ المناقشة  بغداد جامعة / القانون 

دراسة – 0112 سنةدستور العراق ل فيالدور الرقابي للجان البرلمانية )رسالة الماجستير الموسومة  .20

،  1/11/0113تاريخ المناقشة   ،المستنصريةجامعة ال/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (مقارنة

 (عضوا)

، (-دراسة مقارنة–سلطة رئيس الدولة في النظامين البرلماني والرئاسي )رسالة الماجستير الموسومة  .24

 (عضوا ومشرفا)، 0113/ 7/ 1تاريخ المناقشة  معة بغداد جا/ قسم القانون العام، كلية القانون 

، قسم القانون (دراسة مقارنة– مبدأ تواان السلطات في النظام البرلماني)رسالة الماجستير الموسومة  .23

 (عضوا)، 0113/ 2/ 3تاريخ المناقشة   الجامعة المستنصرية/ العام، كلية القانون 

، قسم (-دراسة مقارنة– يالت الدستورية علا نظام الحكم في الدولةأثر التعد)رسالة الماجستير الموسومة  .22

 (عضوا ومشرفا)، 0113/ 0/ 09 تاريخ المناقشة جامعة بغداد/ القانون العام، كلية القانون 

دراسة – رقابة المحكمة الدستورية علا السلطة التقديرية للمشر )الموسومة اوروحة الدكتورا   .21

 11/ 4تاريخ المناقشة   أربيل -صالح الدينجامعة /  والسياسة م، كلية القانون، قسم القانون العا(مقارنة

 (عضوا)، 0114/

، قسم (دراسة مقارنة–المرك  القانوني للواير في النظام البرلماني العراقي )رسالة الماجستير الموسومة  .29

 (ضوا ومشرفاع)، 0114/ 1/ 41 تاريخ المناقشة جامعة بغداد/ القانون العام، كلية القانون 

 -مصر -امريكا –بريطانيا  -دراسة مقارنة–واجبات عضو البرلمان وحقوقه )رسالة الماجستير الموسومة  .22

 (عضوا)، 0114/ 2/ 41تاريخ المناقشة  جامعة بغداد / ، قسم القانون العام، كلية القانون (العراق

، (دراسة مقارنة– 0112لعام  حل البرلمان في دستور جمهورية العراق)رسالة الماجستير الموسومة  .27

 (عضوا)، 0114/ 3/ 02تاريخ المناقشة  جامعة تكريت / قسم القانون العام، كلية القانون 

مدل التواان بين اختصاصات رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير )رسالة الماجستير الموسومة  .11

 11/ 12تاريخ المناقشة  معة بغداد جا/ ، قسم القانون العام، كلية القانون (-دراسة مقارنة–العراقية 

 (عضوا)، 0110/

الطعون في االنتخابات التشريعية في العراق والجهات المختصة بالنظر فيها )سالة الماجستير الموسومة ر .11

، 0110/ 0/ 04تاريخ المناقشة  جامعة بغداد / ، قسم القانون العام، كلية القانون (-دراسة مقارنة–

 (عضوا)

 

 : واريح والرسائل الجامعيةملخبير علمي 
والمؤرخ ( 032/ س  9)المرقم  المر االداريبموجب ا( تقييد الحقوق والحريات في الدستور الديمقراوي).1

 ، تقويم رسالة ماجستير وصلجامعة الم -حقوق الصادر من كلية ال 10/11/0101في 

المر بموجب ا( دراسة مقارنة – التواان بين المؤسسات الدستورية في النظم الرئاسية وشبه الرئاسية).0

واارة التعليم العالي الصادر من  0101 \ 9 \ 14والمؤرخ في ( 04/2/1711/ص  )المرقم  الوااري

 اوروحة دكتورا ، تقويم تقييم الشهادات / دائرة البعثات والعالقات الثقافية/ والبحا العلمي

ص )المرقم  الوااريالمر بموجب ا( قارنةدراسة م –دور الرقابة الدستورية في حماية حقوق االنسان ).4

دائرة / واارة التعليم العالي والبحا العلميالصادر من  0119 \ 2 \ 03والمؤرخ في ( 04/14711/ 

 ، تقويم رسالة ماجستيرتقييم الشهادات / البعثات والعالقات الثقافية

بموجب ( دراسة مقارنة –العراق الحماية الدستورية والتشريعية للحقوق غير المالية للموظف العام في ).3

جهاا االشراو الصادر من  0119 \ 3 \ 12والمؤرخ في ( 1124/ ج   س )المرقم  المر الوااريا

 رسالة ماجستير تقويم واارة التعليم العالي والبحا العلمي ،  –والتقويم العلمي 

المر بموجب ا( دراسة مقارنة –ني اختالي التواان بين السلطتين التشريعية والتنفيوية في النظام البرلما).2

الجامعة المستنصرية   - الصادر من كلية القانون 0119 \ 4 \ 12والمؤرخ في ( 73/   )المرقم  االداري

 ، تقويم رسالة ماجستير

( 91)المرقم  المر االداريبموجب ا( دراسة مقارنة –مسؤولية الحكام الج ائية في الدستور العراقي ).1

اوروحة  ، تقويم اللجنة التحضيرية لجائ ة بحر العلوم لالبدا الصادر من  0119 \ 4 \ 11والمؤرخ في 

 دكتورا 
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( 0912/ ق / ج   س )المرقم  المر الوااريبموجب ا( دور القضاء االداري في ارساء الدولة الدستورية).9

العالي والبحا  واارة التعليم –جهاا االشراو والتقويم العلمي الصادر من  0111 \ 11\ 41والمؤرخ في 

  اوروحة دكتورا تقويم العلمي ، 

 4 \ 07والمؤرخ في ( 124/ س)المرقم  المر االداريبموجب ا( الرقابة علا دستورية المعاهدات الدولية ).2

 اوروحة دكتورا ، تقويم  جامعة لنهرين  - حقوقالصادر من كلية ال 0111 \

المرقم  المر االداريبموجب ا( 0112لعراق لعام الفكرة القانونية السائدة في ظل دستور جمهورية ا).7

، تقويم رسالة  الكوفةجامعة   - قانونالصادر من كلية ال 0111 \ 4 \ 04والمؤرخ في ( س114)

 ماجستير

  - حقوقكلية الالصادر من  0112 \ 10 \ 09والمؤرخ في ( 242/ س)المرقم  المر االداريبموجب ا.11

 ير، تقويم رسالة ماجست جامعة لنهرين

( 324/   )المرقم  المر االداريبموجب ا( دراسة مقارنة –االلت ام بمضمون القاعدة الدستورية ).11

 الجامعة المستنصرية ، تقويم رسالة ماجستير  - الصادر من كلية القانون 0112 \ 11 \ 11والمؤرخ في 

ج   )المرقم  مر الوااريالبموجب ا( دور المحكمة االتحادية العليا في ارساء مبدأ الفصل بين السلطات).10

واارة التعليم  –جهاا االشراو والتقويم العلمي الصادر من  0112 \ 11\ 01والمؤرخ في ( 0917/ س 

 رسالة ماجستير تقويم العالي والبحا العلمي ، 

بموجب ( العالقات الخارجية للوحدات الفدرالية دراسة في نوء النصوص الدستورية والممارسة الدولية).14

جامعة   - حقوقالصادر من كلية ال 0112 \ 11 \ 17والمؤرخ في ( 333/ س)المرقم  الداريالمر اا

 ، تقويم رسالة ماجستير لنهرين

/ س 0)المرقم  المر االداريبموجب ا( التنظيم القانوني للحمالت االنتخابية من منظور دستوري ومالي).13

 ، تقويم رسالة ماجستير جامعة تكريت  - حقوقالصادر من كلية ال 0112 \ 7 \ 11والمؤرخ في ( 124

جهاا الصادر من  0112 \ 7 \ 9والمؤرخ في ( 0333/ق/ ج   س )المرقم  المر الوااريبموجب ا.12

 رسالة ماجستير تقويم واارة التعليم العالي والبحا العلمي ،  –االشراو والتقويم العلمي 

/ ص   )المرقم الوااري المر بموجب ا( دراسة دستورية –الممارسة والتقييد الحريات الشخصية بين ).11

دائرة البعثات / واارة التعليم العالي والبحا العلميالصادر من  0112 \ 2 \ 11والمؤرخ في ( 041

 ، تقويم رسالة ماجستيرتقييم الشهادات / والعالقات الثقافية

  - حقوقية الالصادر من كل 0112 \ 9 \ 14والمؤرخ في ( 434/ س)المرقم  المر االداريبموجب ا.19

 ، تقويم رسالة ماجستير جامعة لنهرين

والعلوم  الصادر من كلية القانون 0112 \ 1 \ 0والمؤرخ في ( 033)المرقم  المر االداريبموجب ا.12

 ، تقويم رسالة ماجستير نبارجامعة اال  -السياسية 

  - كلية القانونالصادر من  0112 \ 3 \ 04والمؤرخ في ( 010/   )المرقم  المر االداريبموجب ا.17

 الجامعة المستنصرية ، تقويم رسالة ماجستير

جهاا الصادر من  0113 \ 2 \ 10والمؤرخ في ( 0112/ ج   س )المرقم  المر الوااريبموجب ا.01

 رسالة ماجستير تقويم واارة التعليم العالي والبحا العلمي ،  –االشراو والتقويم العلمي 

جهاا الصادر من  0113 \ 9 \ 4والمؤرخ في ( 1240/  ج   س)المرقم  المر الوااريبموجب ا.01

 رسالة ماجستير تقويم واارة التعليم العالي والبحا العلمي ،  –االشراو والتقويم العلمي 

  - الصادر من كلية القانون 0113 \ 3 \ 04والمؤرخ في ( 009/   )المرقم  المر االداريبموجب ا.00

 ستيرالجامعة المستنصرية ، تقويم رسالة ماج

  - الصادر من كلية القانون 0113 \ 4 \ 03والمؤرخ في ( 110/   )المرقم  المر االداريبموجب ا.04

 الجامعة المستنصرية ، تقويم رسالة ماجستير

واارة التعليم العالي الصادر من  0114 \ 11 \ 04والمؤرخ في ( 4914)المرقم  الوااريالمر بموجب ا.03

 ، تقويم رسالة ماجستيرتقييم الشهادات / لعالقات الثقافيةدائرة البعثات وا/ والبحا العلمي

 الوااريالمر بموجب ا( دراسة مقارنة –االوار القانوني والدستوري لمح ا  السياسية في العراق ).02

دائرة / واارة التعليم العالي والبحا العلميالصادر من  0114 \ 11 \ 1والمؤرخ في ( 40497)المرقم 

 ، تقويم رسالة ماجستيرتقييم الشهادات / لثقافيةالبعثات والعالقات ا

 -قانونالصادر من كلية ال 0114 \ 2 \ 10والمؤرخ في ( 112/ س 4)المرقم  المر االداريبموجب ا.01

 ، تقويم رسالة ماجستير تكريتجامعة 

ي واارة التعليم العالالصادر من  0114 \ 3 \ 02والمؤرخ في ( 11731)المرقم  الوااريالمر بموجب ا.09

 ، تقويم رسالة ماجستيرتقييم الشهادات / دائرة البعثات والعالقات الثقافية/ والبحا العلمي

 -حقوقالصادر من كلية ال 0114 \ 3 \ 00والمؤرخ في ( 012/ س )المرقم  المر االداريبموجب ا.02

 ، تقويم رسالة ماجستير نهرينجامعة ال
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جهاا الصادر من  0110 \ 2 \ 41خ في والمؤر( 971/ ج   س )المرقم  المر الوااريابموجب .07

 رسالة ماجستير تقويم واارة التعليم العالي والبحا العلمي ،  –االشراو والتقويم العلمي 

  - الصادر من كلية القانون 0110 \ 2 \ 11والمؤرخ في ( 420/   )المرقم  المر االداريابموجب .41

 جامعة المستنصرية ، تقويم رسالة ماجستيرال

واارة التعليم الصادر من  0110 \ 2 \ 9والمؤرخ في ( 1119ص   )المرقم  الوااريمر البموجب ا.41

 ، تقويم رسالة ماجستيرتقييم الشهادات / دائرة البعثات والعالقات الثقافية/ العالي والبحا العلمي

جهاا الصادر من  0110 \ 3 \ 03والمؤرخ في ( 921/ ج   س )المرقم  المر الوااريابموجب .40

 اوروحة دكتوراةتقويم واارة التعليم العالي والبحا العلمي ،  –او والتقويم العلمي االشر

جهاا الصادر من  0111 \ 11 \ 03والمؤرخ في ( 0132/ ج   س )المرقم  المر الوااريا بموجب.44

 رسالة ماجستير تقويم واارة التعليم العالي والبحا العلمي ،  –االشراو والتقويم العلمي 

جامعة   - الصادر من كلية القانون 0112 \ 2 \ 01والمؤرخ في ( 101س)المرقم  ر االداريالمابموجب .43

 ، تقويم اوروحة دكتوراة بغداد

جامعة بغداد ،   - الصادر من كلية القانون 0119 \ 9 \ 12والمؤرخ في ( 134) المر االداريبموجب ا.42

 دكتورا تقويم اوروحة 

 

 : المحكمةلبحوث المجالت العلمية  خبير علمي
االغفاي التشريعي ومظاهر  في تدابير منو الفساد ومكافحته ذات الطابو السياسي علا وفق دستور ).1

دائرة البحوث / بحا محاي من مجلة الن اهة والشفافية للبحوث والدراسات ( 0112جمهورية العراق 

 2/11/0101في  0/ هيأة الن اهة بموجب كتابهم المرقم مجلة / والدراسات 

بحا محاي من ( النافو 0112دراسة في اوار دستور –ل مجلس النوا  في نوء التواان بين السلطات ح).0

في  27جامعة الفلوجة بموجب كتابهم المرقم م   –كلية القانون / مجلة الباحا للعلوم القانونية 

12/11/0101 

الهيئتين التشريعية والتنفيوية تطور العالقة بين القانون والالئحة وأثر  في قواعد توايو االختصاص بين ).4

كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( دراسة مقارنة

 13/7/0101في  141

بحا محاي من مجلة العلوم  (العوامل المؤثرة في عدوي المحكمة العليا االمريكية عن سوابقها الدستورية).3

 1/9/0101في  72كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –ة القانون كلي/ القانونية 

بحا محاي من مجلة العلوم ( 0112منح الثقة الج ئي للواارة وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة ).2

 09/1/0101في  19كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / القانونية 

/ بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( صل في صحة العضوية البرلمانيةالمعايير والطبيعة القانونية للف).1

 10/1/0101في  3كتابهم المرقم بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون 

بحا محاي من مجلة العلوم ( 0112القرارات االدارية المستقلة في دستور جمهورية العراق لسنة ).9

 11/7/0117في  143كتابهم المرقم  وجب بمجامعة بغداد  –كلية القانون / القانونية 

جامعة  –كلية القانون / بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( الحوكمة التشريعية لتقييم االداء الوظيفي).2

 0/7/0117في  104كتابهم المرقم  بموجب بغداد 

مجلة العلوم  بحا محاي من( دراسة تحليلية/  0112الالمرك ية في ظل دستور جمهورية العراق لعام ) .7

 17/1/0117في  112كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / القانونية 

بحا ( دراسة تحليلية/  0112الجلسة األولا النعقاد مجلس النوا  في ظل دستور جمهورية العراق لعام ).11

في  72لمرقم  كتابهم ابموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / محاي من مجلة العلوم القانونية 

01/2/0117 

جامعة  –كلية القانون / بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( ماهية الشرعية والمشروعية ومصادرها).11

 02/4/0117في  32كتابهم المرقم  بموجب بغداد 

المعدي واثار   0114لسنة ( 32)التنظيم القانوني لتوايو المقاعد النيابية في العراق في ظل قانون رقم ).10

بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( علا قيمة المقعد النيابي

 03/1/0117في  12كتابهم المرقم 

التعديالت الدستورية المؤقتة  – 0119/اتحادية/23تعليق علا قرار المحكمة االتحادية العليا رقم ).14

بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / لة العلوم القانونية تعليق محاي من مج( 0112لدستور العراق لعام 

 9/11/0112في  021كتابهم المرقم  

/ بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( 0112تطبيقات فكرة االستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام ).13

 00/11/0112في  040كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون 
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كلية القانون / بحا محاي من مجلة العلوم القانونية  (دراسة مقارنة –االجتماعية  غفاي التشريعياثار اال).12

 3/11/0112في  011كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –

بحا محاي ( الجهة المختصة بحل اشكاليات تناا  االختصاص بين القضاء االداري والعادي في العراق).11

 3/11/0112في  010كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون /  من مجلة العلوم القانونية

بحا محاي من مجلة العلوم ( دور المحكمة االتحادية العليا في العراق في تع ي  مبدأ الفصل بين السلطات).19

 02/7/0112في  123كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / القانونية 

بحا محاي من مجلة العلوم ( دراسة مقارنة –مفهومها القانوني في التشريو العراقي حكم الخصخصة ب).12

 02/7/0112في  120كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / القانونية 

/ بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( دراسة مقارنة/ الحد االدنا لراتب الموظف في التشريو العراقي ).17

 11/7/0112في  199كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –لقانون كلية ا

بحا محاي من ( دراسة مقارنة/ 0112اجراءات السؤاي البرلماني في ظل دستور جمهورية العراق لسنة ).01

 14/1/0112في  102كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / مجلة العلوم القانونية 

بحا محاي من مجلة ( 0112س النوا  في ظل دستور جمهورية العراق لعام شروو الترشيح لمجل).01

 04/3/0112في   20كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / العلوم القانونية 

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية بحا محاي من ( المواجهة الدستورية الستغالي النفوذ الوظيفي) .00

 0/3/0112في   007كتابهم المرقم ت ب بموجوالسياسية 

بحا محاي من مجلة العلوم ( التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق).04

 3/4/0112في   49كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / القانونية 

/ بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( اقيشروو واجراءات تأسيس األح ا  السياسية في القانون العر).03

 9/10/0119في   030كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون 

 –كلية القانون / بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( النظام القانوني لحق االنسان في بيئة نظيفة).02

 07/11/0119في   013كتابهم المرقم  بموجب جامعة بغداد 

ختصاص المحكمة االتحادية العليا االصيل في حل تناا  االختصاص في نوء احكام دستور جمهورية ا).01

كتابهم بموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( 0112العراق لسنة 

  12/1/0119في   134/0119/المرقم  م   ق

بحا محاي من ( في اصدار التشريعات الفرعية في العراقفيوية القيود الواردة علا اختصاص السلطة التن).09

في  93/0119/كتابهم المرقم م   قبموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / مجلة العلوم القانونية 

12/3/0119  

 –كلية القانون / بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( أثر الظروو االستثنائية علا الحريات الشخصية).02

  17/4/0119في  21/0119/كتابهم المرقم م   قبموجب بغداد  جامعة

( تجريم االستغالي الجنسي لالوفاي في نوء الضوابط الدستورية للتجريم والمعايير الدولية لحقوق الطفل).07

في  31/ كتابهم المرقم م   قبموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / بحا محاي من مجلة العلوم القانونية 

17/4/0119  

بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( مسؤولية االدارة عن التعسف في استخدام القوة او االنحراو فيها).41

  12/10/0111في  432/0111/كتابهم المرقم م   قبموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / 

 –لية القانون ك/ بحا محاي من مجلة العلوم القانونية ( مفهوم حرية التجارة دراسة دستورية مقارنة).41

  04/11/0111في   442/0111/م   قكتابهم المرقم بموجب جامعة بغداد 

التنظيم الدستوري للعالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيوية في دستور جمهورية العراق لسنة ).40

و   102كتابهم المرقم بموجب بحا محاي من مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية ( 0112

  4/11/0111في 

بحا محاي من ( مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة وأثر  في حرية الموظف في التعبير عن رأيه).44

في   411/0111/كتابهم المرقم م   قبموجب  جامعة بغداد –مجلة العلوم القانونية كلية القانون 

9/2/0111  

كتابهم بموجب  جامعة بغداد –ونية كلية القانون مجلة العلوم القانبحا محاي من ( خلو رئيس الدولة).43

  09/1/0111في   072/0111/المرقم م   ق

بحا محاي من ( دراسة دستورية مقارنة – مستول الحماية الدستورية لحقوق االنسان والحريات العامة).42

  00/1/0111و  في  11كتابهم المرقم بموجب مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية 

بحا محاي من مجلة العلوم ( دراسة مقارنة –حدود وقيود التوسو االستثنائي لسلطة الضبط االداري ).41

  00/0/0111في  043/0111/كتابهم المرقم م   قبموجب جامعة بغداد  –القانونية كلية القانون 



 10 

القانونية كلية مجلة العلوم  بحا محاي من( 0112لسنة ( 41)قراءة في قانون االح ا  السياسية رقم ).49

  09/11/0112في   122/0112/كتابهم المرقم م   قبموجب جامعة بغداد  –القانون 

بحا محاي من مجلة ( التنظيم القانوني للمكافأة البرلمانية ومدل تأثير  علا استقالي النائب البرلماني).42

في  121/0112/كتابهم المرقم م   قبموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / العلوم القانونية 

07/2/0112  

بحا محاي من مجلة ( دراسة مقارنة -النظام االجرائي لالستجوا  وأثر  في النظامين العراقي والكويتي ).47

في   74/0112/كتابهم المرقم م   قبموجب جامعة بغداد  –كلية القانون / العلوم القانونية 

01/1/0112  

 

 : لمؤتمراتولبحوث ا مقوم علمي لبحوث الترقية العلمية
اساتاذ الترقياة الاا مرتباة ) جامعاة القادساية – قاانونالبحوث المحالاة مان لجناة الترقياات العلمياة فاي كلياة ال.1

 10/9/0101في  س ت 112بموجب الكتا  ذي العدد (( 4)بحوث عدد  مساعد

الترقياة الاا ) لاجامعاة دياا – قاانون والعلاوم السياسايةالبحوث المحالة من لجنة الترقيات العلمية في كلياة ال.0

 03/0/0101في س  17بموجب الكتا  ذي العدد (( 2)بحوث عدد  استاذ مساعدمرتبة 

الترقياة الاا مرتباة )الجامعاة ( رحماه ه)االماام االعظام مان لجناة الترقياات العلمياة فاي كلياة البحاا المحااي .4

  09/1/0101في  411بموجب الكتا  ذي العدد (( 1)مدرس بحوث عدد 

بحوث  مدرس الترقية الا مرتبة ) جامعة بغداد – قانونحالة من لجنة الترقيات العلمية في كلية الالبحوث الم.3

 2/1/0101في  س 2/ ت   بموجب الكتا  ذي العدد (( 4)عدد 

الترقياة الاا مرتباة اساتاذ )البحوث المحالة من لجنة الترقيات العلمية في كلية االمام الكاظم للعلوم االساالمية .2

 10/11/0117س في  197بموجب الكتا  ذي العدد (( 2)ث عدد مساعد بحو

من لجناة الترقياات العلمياة المرك ياة  محاي بحا تع ي ي( دور العدالة التشريعية في تحقيق األمن القانوني) .1

 1/2/0117في ن  121 بموجب الكتا  ذي العدد (( الترقية الا مرتبة استاذ )جامعة السليمانية  في

 1الترقياة الااا مرتباة اسااتاذ عاادد )جامعااة االنبااار  مان لجنااة الترقيااات العلمياة المرك يااة فايالبحاوث المحالااة .9

 4/0/0117في   31 بموجب الكتا  ذي العدد (بحوث

/ البحاا المحاااي ماان قساام القاانون العااام كليااة القااانون ( دور مجلاس الدولااة فااي حماياة مباادأ األماان القااانوني).2

 (0112لساانوي لقساام القااانون العااام الااوي ينعقااد فااي كااانون األوي بحااوث المااؤتمر العلمااي ا)جامعااة بغااداد 

 41/7/0112في  أ/  311بموجب الكتا  ذي العدد 

البحاا المحااي مان قسام القاانون ( 0112لسانة  العاراقدساتور جمهورياة سبل تطوير حقاوق االنساان فاي ) .7

قانون العام الوي ينعقد فاي كاانون بحوث المؤتمر العلمي السنوي لقسم ال)جامعة بغداد / العام كلية القانون 

 41/7/0112في  أ /  317 بموجب الكتا  ذي العدد (0112األوي 

الترقية الا استاذ مساعد عدد )جامعة الكوفة  –كلية القانون  من لجنة الترقيات العلمية فيالبحوث المحالة .11

 41/1/0112في  س 147 بموجب الكتا  ذي العدد (بحوث 4

الترقية الا مدرس عدد )جامعة الكوفة  –تربية للبنات كلية ال جنة الترقيات العلمية فيمن لالبحوث المحالة .11

 02/1/0112في  س 22 بموجب الكتا  ذي العدد (بحا 0

الترقياة الاا اساتاذ )المستنصارية جامعاة ال –كلياة القاانون  مان لجناة الترقياات العلمياة فايالبحوث المحالة .10

 1/11/0119في  417 ي العددبموجب الكتا  ذ (بحوث 3عدد مساعد 

الترقياة الاا اساتاذ )جامعاة النهارين  –من لجنة الترقيات العلمية في كلياة الحقاوق  المحاي البحا التع ي ي.14

 09/4/0111في  197/بموجب الكتا  ذي العدد س( مساعد

العاالي بحاا محااي مان واارة التعلايم ( دراسة مقارناة –اشكالية الصياغة التشريعية في النص الدستوري ).13

والمحاي الينا  0113جائ ة التعليم العالي للعلوم االجتماعية لعام / دائرة البحا والتطوير / والبحا العلمي 

 10/0113/ 12من رئيس لجنة القانون بموجب كتا  االحالة المؤرخ في 

جامعاة / ن محااي مان كلياة القاانوبحاا ( دور مجلس النوا  العراقي في تع ي  قيم الن اهة للحد من الفساد).12

بحوث المؤتمر العلماي السانوي الثاامن ) 2/10/0113س في  942/بغداد بموجب الكتا  ذي العدد ع   

 (0112لهيئة الن اهة الم مو انعقاد  في كانون الثاني 

بحاوث الماؤتمر العلماي السانوي لقسام )جامعاة بغاداد / البحا المحاي مان قسام القاانون العاام كلياة القاانون .11

 (0114الوي انعقد في كانون األوي القانون العام 

الترقياة الاا اساتاذ مسااعد ) جامعاة الموصال –كلية الحقاوق  من لجنة الترقيات العلمية فيالبحوث المحالة .19

 02/1/0114في  1/س12 بموجب الكتا  ذي العدد (بحوث 4عدد 

الترقياة الاا اسااتاذ ) الجامعاة المستنصاارية –كلياة القاانون مان لجنااة الترقياات العلمياة فاايالبحاوث المحالاة .12

  12/10/0110في  119 بموجب الكتا  ذي العدد (بحوث 4مساعد عدد 
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الترقياة الاا اساتاذ مسااعد )جامعاة الموصال  –كلية الحقاوق  من لجنة الترقيات العلمية فيالبحوث المحالة .17

 12/1/0110في  123/س12 بموجب الكتا  ذي العدد( بحوث 4عدد 

الترقياة الاا اساتاذ مسااعد ) جامعاة كاربالء –كلياة القاانون  ياات العلمياة فايمن لجنة الترقالبحوث المحالة .01

 07/1/0111في  921/س بموجب الكتا  ذي العدد (بحوث 4عدد 

 1/1/0111س في 411  ----جامعة بغداد  –من كلية القانون  ةث المحالوالبح.01

 07/2/0111س في 077  ----جامعة بغداد  –البحا المحاي من كلية القانون .00

 41/1/0111س في 03  ----جامعة بغداد  –البحا المحاي من كلية القانون .04

 41/1/0111س في 04  ----جامعة بغداد  –البحا المحاي من كلية القانون .03

 
 

 : مقوم علمي لعدد من المجالت القانونية المتخصصة
 جامعة بغداد –مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون .1

 جامعة االنبار/ م القانونية والسياسة مجلة جامعة االنبار للعلو.0

 جامعة الفلوجة/ مجلة الباحا للعلوم القانونية ، كلية القانون .4

 بيت الحكمة –مجلة دراسات قانونية ، قسم الدراسات القانونية .3

 مجلة كلية المأمون الجامعة.2

 مجلة المجمو العلمي العراقي.1

 هيأة الن اهة/ البحوث والدراسات دائرة / مجلة الن اهة والشفافية للبحوث والدراسات .9

 

 : لمواريح والرسائل الجامعيةعلمي  كابس  
جهاا الصادر من  0113 \ 11 \ 03والمؤرخ في ( 4110/ ق/ج   س )المرقم  المر الوااريبموجب ا.1

دكتورا  الواارة التعليم العالي والبحا العلمي ، كابس علمي ألوروحة  –االشراو والتقويم العلمي 

 "دراسة مقارنة –السلطة التقديرية في مجاي الضبط االداري في الظروو العادية " مة الموسو

 

 : المؤلفة والبحوث الكتب   
، "0112الحماية الدستورية للحق في المحاكمة العادلاة فاي دساتور جمهورياة العاراق لسانة "بحا بعنوان .1

مجلااة علميااة  –لجامعااة العراقياةامقبااوي للنشاار فاي مجلااة  ،هاادي  مشاتر  مااو والااب الماجساتير ساايف سااعد

-ع. .م)بموجاب الكتاا  المارقم  مرك  البحوث والدراسات االساالمية/ الجامعة العراقية تصدرها  –محكمة 

  09/7/0101في ( 413/ 3

، مشاتر  "دراساة مقارناة-رقابة القضاء الدستوري علا عيب عدم االختصااص الموناوعي "بحا بعنوان .0

 –مجلاة علمياة محكماة  –لجامعاة العراقياةمقباوي للنشار فاي مجلاة ا ، د ناوريمو والب الماجستير امير عما

فااي ( 203/1)بموجااب الكتااا  الماارقم  مركاا  البحااوث والدراسااات االسااالمية/ الجامعااة العراقيااة تصاادرها 

01/7/0101  

الاب ، مشاتر  ماو و"دور النظام الداخلي لمجلاس الناوا  العراقاي فاي تفعيال االداء البرلمااني"بحا بعنوان .4

تصادرها  –مجلاة علمياة محكماة  –مقبوي للنشار فاي مجلاة العلاوم القانونياة  ، الماجستير رحيم مؤنس حميد

  9/7/0101في ( 101)جامعة بغداد بموجب الكتا  المرقم / كلية القانون

 ، مشاتر  ماو والاب الادكتورا " وبيعة أحكام القضاء الدستوري ودورها في تحقياق اساتقالله" حا بعنوانب.3

جامعاة / كلياة التربياةتصادرها  –مجلاة علمياة محكماة  –كلياة التربياة فاي مجلاة  منشاور ، د سالم كاريممحم

 0101( 0)المجلد ( 47)العدد واسط

، مشاتر  ماو " دراساة مقارناة–استقالي القضاء الدستوري في ممارسة اختصاصه الاوظيفي " حا بعنوانب.2

 –مجلاة علمياة محكماة  – واسط للعلوم االنساانيةمجلة في  مقبوي للنشر  محمد سالم كريم ، والب الدكتورا 

 2/4/0101في ( 31)بموجب الكتا  المرقم  جامعة واسطتصدرها 

رقابة القضاء الدستوري علا مخالفة األحكام المونوعية المتعلقة بمبدأ المساواة في العملياة "بحا بعنوان .1

المستنصاارية للدراسااات فااي مجلااة نشااور ، م محمااد حاااام علااي، مشااتر  مااو والااب الماجسااتير " االنتخابيااة

مركاا  المستنصارية للدراسااات العربياة والدوليااة العاادد صاادرها ي –محكماة  فصااليةمجلاة  – العربياة والدوليااة

 0101 ح يران( 19)المجلد ( 91)

موقف الفقه والقضاء من الرقابة الدستورية علا سلطة المشر  في تنظيم الحقوق " بحا بعنوان.9

علا الموقو االلكتروني  منشورعيدان ، ، مشتر  مو والبة الماجستير االء حسن  "والحريات العامة

 https://iraqfsc.iqللمحكمة االتحادية العليا علا الرابط  

https://iraqfsc.iq/
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ة الماجسااتير االء حساان ، مشااتر  مااو والباا" أسااس الرقابااة الدسااتورية علااا ساالطة المشاار "بحاا بعنااوان .2

مركا  صادرها ي –محكماة  فصاليةمجلة  – المستنصرية للدراسات العربية والدوليةفي مجلة منشور ،  عيدان

  0101اذار ( 19)المجلد ( 17)المستنصرية للدراسات العربية والدولية العدد 

، مشتر  مو والب " 0112االستقالي العضوي لمقاليم وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة "بحا بعنوان .7

تصدرها كلية  –مجلة علمية محكمة  –في مجلة العلوم القانونية  ا  رائد حمدان عاجب ، منشورالدكتور

 /سادس العدد الخاص ال/ عدد خاص ببحوث التدريسيين مو ولبة الدراسات العليا جامعة بغداد / القانون

0117  
حقوق والحريات االختصاص القضائي لمجلس شورل الدولة العراقي ودور  في حماية ال" حا بعنوانب.11

مجلة علمية  –منشور في مجلة العلوم القانونية  جهاد علي جمعة ، ، مشتر  مو والب الدكتورا  "العامة

/ عدد خاص ببحوث التدريسيين مو ولبة الدراسات العليا  جامعة بغداد/ لقانونتصدرها كلية ا –محكمة 

  0117 /خامس العدد الخاص ال
،  " دراساة مقارناة –الدورية علا تحقيق عدالة تقسيم الدوائر االنتخابية  أثر مبدأ المراجعة"بحا بعنوان .11

مجلة علمياة محكماة  – كلية الحقوقمقبوي للنشر في مجلة  اقباي عبد ه أمين ، مشتر  مو والبة الدكتورا 

  1/9/0117في ( 191)بموجب الكتا  المرقم  النهرينجامعة / حقوقتصدرها كلية ال –

، مشاتر  ماو " دراساة مقارناة –ر التقسيم المعقوي علا تحقيق عدالة الادوائر االنتخابياة أث"بحا بعنوان .10

 –مجلااة علميااة محكمااة  –مقبااوي للنشاار فااي مجلااة العلااوم القانونيااة  اقباااي عبااد ه أمااين ، والبااة الاادكتورا 

  00/2/0117في ( 90)جامعة بغداد بموجب الكتا  المرقم / تصدرها كلية القانون

،  "دراسة مقارنة – دور القضاء الدستوري في الرقابة علا تقسيم الدوائر االنتخابية" انبحا بعنو.14

الموقو االلكتروني للمحكمة االتحادية العليا  علا منشوراقباي عبد ه أمين ،  مشتر  مو والبة الدكتورا 

 /https://www.iraqfsc.iq/uploaded/pdfعلا الرابط  

دراسة في نوء نصوص مشرو   –االصالح الدستوري للقضاء الدستوري في العراق "بحا بعنوان .13

االصالح الدستوري والمؤسساتي )الموسوم  ألقي في المؤتمر العلمي" -قانون المحكمة االتحادية العليا

   13/11/0112 -14جامعة بغداد للفترة  –ر  القانون العام كلية القانون الوي أقامه ف( مأمويالواقو وال
االختصاص االستشاري لمجلس شورل الدولة العراقي ودور  في حماية الحقوق والحريات "بحا بعنوان .12

مجلة علمية  –في مجلة العلوم القانونية  منشور جهاد علي جمعة ، ، مشتر  مو والب الدكتورا  "العامة

/ جامعة بغداد عدد خاص ببحوث التدريسيين مو ولبة الدراسات العليا / تصدرها كلية القانون –محكمة 

 0112/  األويالج ء /  رابوالعدد الخاص ال
دراسااة  –تقيااد القضاااء الدسااتوري بضااابط الضاارورة القصااول وفااق أساالو  الاادفو الفرعااي"بحااا بعنااوان .11

مقبوي للنشر في مجلة العلوم القانونية  دكتورا  عبد الحميد عبد اليمة جعفر ،، مشتر  مو والب ال " مقارنة

فاااي ( 194)جامعاااة بغاااداد بموجاااب الكتاااا  المااارقم / تصااادرها كلياااة القاااانون –مجلاااة علمياااة محكماااة  –

11/7/0112  

عباد  ، مشتر  مو والب الدكتورا  عبد الحميد" وجهي قرينة الدستورية ومبررات التقيد بها"بحا بعنوان .19

جامعاة / تصدرها كلية القاانون –مجلة علمية محكمة  –مقبوي للنشر في مجلة العلوم القانونية  اليمة جعفر ،

  11/7/0112في ( 190)بغداد بموجب الكتا  المرقم 

وفقاا لدساتور جمهورياة  دور المحكماة االتحادياة العلياا فاي عقلناة النظاام البرلمااني العراقاي"بحا بعنوان .12

مقبااوي للنشاار فااي مجلااة العلااوم ، مشااتر  مااو والااب الاادكتورا  صااالح حساان كااريم ، " 0112العااراق لساانة 

فاي ( 111)جامعاة بغاداد بموجاب الكتاا  المارقم / تصادرها كلياة القاانون –مجلة علمية محكماة  –القانونية 

11/7/0112  

، مشاتر  " الفيدراليةمبدأ المشاركة بوصفه نمانة لحماية االستقالي الواتي لواليات الدولة "بحا بعنوان .17

تصادرها  –مجلة علمية محكمة  –في مجلة العلوم القانونية  نشورممو والب الدكتورا  رائد حمدان عاجب ، 

/ العدد الخااص الثالاا / عدد خاص ببحوث التدريسيين مو ولبة الدراسات العليا / جامعة بغداد / كلية القانون

 0119/ الج ء األوي 

 0112يلة من وسائل الرقابة البرلمانية  في ظل دستور جمهورية العراق لسنة السؤاي كوس"بحا بعنوان .01

بيات / منشاور فاي مجلاة دراساات قانونياة محماد عباد الكااظم عاوفي ، . م.، مشاتر  ماو م" دراسة مقارنة –

  0119/ كانون األوي  34الحكمة العدد 

، مشتر  ماو  "-دراسة مقارنة–عامة التنظيم الدستوري والقانوني لحق مخاوبة السلطات ال"بحا بعنوان .01

تصادرها  –مجلاة علمياة محكماة  –منشاور  فاي مجلاة العلاوم القانونياة ،  والب الماجستير جماي ناصر جبار

/ العدد الخااص الثااني / عدد خاص ببحوث التدريسيين مو ولبة الدراسات العليا / جامعة بغداد / كلية القانون

 0119/ الج ء األوي 

https://iraqfsc.iq/news.4331/
https://www.iraqfsc.iq/uploaded/pdf/
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، مشاتر  (" دراسة مقارنة)ور القضاء الدستوري في حماية الحرية االكاديمية في العراق د"بحا بعنوان .00

 –مجلاة علمياة محكماة  –مقبوي للنشار فاي مجلاة العلاوم القانونياة مو والبة الدكتورا  سارة فانل عباس ، 

  01/11/0119في ( 172)جامعة بغداد بموجب الكتا  المرقم / تصدرها كلية القانون

، مشااتر  مااو والبااة  "(دراسااة مقارنااة) 0112الحريااة االكاديميااة فااي دسااتور العااراق " انبحااا بعنااو.04

 –مجلاة علمياة محكماة  –مقبوي للنشر في مجلة ميسان للدراسات االكاديمية  الدكتورا  سارة فانل عباس ،

  9/0/0119في ( 2)بموجب الكتا  المرقم  جامعة ميسان/ التربية االساسيةتصدرها كلية 

دراساة – 0112التنظايم الدساتوري لحال مجلاس الناوا  فاي ظال دساتور جمهورياة العاراق "وان بحا بعن.03

منشاور فاي مجلاة القاانون للدراساات والبحاوث كمااي علاي حساين ،  ، مشتر  مو والب الدكتورا " -مقارنة

 0111السنة  10جامعة ذي قار العدد / تصدرها كلية القانون –مجلة علمية محكمة  –القانونية 

( الفيدرالياة وأشاكاي الحكام)ورقة عمل قدمت في نادوة  ،( ادواج التشريعي في النظام الفيدرالي العراقياال).02

كاانون  7التي نظمتها دائرة البحاا والتطاوير علاا قاعاة الساالم فاي جامعاة النهارين   ياوم االثناين الموافاق 

                                    0114األوي 

ختصاصات ما بين السلطة االتحادية واالقاليم والمحافظات غيار المنتظماة فاي اقلايم توايو اال"بحا بعنوان .01

يصدرها قسام   -مجلة فصلية محكمة  –منشور في مجلة دراسات قانونية  " 0112في دستور العراق لسنة 

ة قاادم هااوا البحااا فااي المااؤتمر األوي للساااد، 0111لساانة ( 02)بياات الحكمااة العاادد  \الدراسااات القانونيااة 

علاا (سايادة القاانون)المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات التي لم تنتظم فاي اقلايم الاوي أقايم تحات شاعار 

 0117ح يران  2فندق الرشيد في يوم االثنين المصادو  –قاعة ال وراء 

تجرباة الفدرالياة فاي ) قدم هوا البحاا فاي نادوة . " في الدولة الفدرالية توايو االختصاصات" بحا بعنوان.09

 0117تشرين الثاني   11بغداد / عقدها في مقر واارة الصناعة والمعادن  تم ( لعراقا

مكافحااة الفساااد فااي ظاال دسااتور جمهوريااة  وآليااات التنظاايم الدسااتوري والقااانوني ألسااس"كتااا   بعنااوان .02

 0112 –بغداد  –مكتب الرياض للطباعة   - "0112العراق لسنة 

،  "0112فااي ظاال دسااتور جمهوريااة العااراق  العفااو الخاااصإلصاادار التنظاايم الدسااتوري " بحااا بعنااوان.07

 مجلاة علمياة  –مقبوي للنشر في مجلة جامعة ذي قار العلمية كماي علي حسين ،  مشتر  مو والب الدكتورا 

  1/11/0112في ( 10133/ 9/23)بموجب الكتا  المرقم  –محكمة فصلية 

لفساااد فااي ظاال دسااتور جمهوريااة العااراق التنظاايم الدسااتوري والقااانوني ألسااس مكافحااة ا" بحااا بعنااوان.41

جامعاة بغاداد / لقاانونتصادرها كلياة ا –مجلاة علمياة محكماة  – منشور في مجلاة العلاوم القانونياة "0112

 0112 األويلعدد ا الثالثون ،المجلد 

مكافحااة الفساااد فااي ظاال دسااتور جمهوريااة العااراق  آللياااتالتنظاايم الدسااتوري والقااانوني " بحااا بعنااوان.41

جامعاة بغاداد / لقاانونتصادرها كلياة ا –مجلاة علمياة محكماة  –ور في مجلاة العلاوم القانونياةمنش  "0112

 0112 الثانيلعدد المجلد الثالثون ا

. م.، مشاتر  ماو م" -دراساة مقارناة –اآلثاار المترتباة علاا مساؤولية الحكوماة السياساية "بحاا بعناوان .40

عادد خااص  –مجلاة علمياة محكماة  –،  جامعر كلير ااورر ااااوامجلر فاي  منشاورمحمد عباد الكااظم عاوفي ، 

  0112 عشر لسنة العدد السابو بالبحوث القانونية ،

، مشاتر  ماو " 0112في دستور جمهورية العراق لسنة وسلطته  الجمهوريةرئيس  تولية"بحا بعنوان .44

 – النهارينجامعاة  -كلياة الحقاوقتصادرها  / فاي مجلاة كلياة الحقاوق  منشاورالقانية اقباي عباد ه أماين ، 

 0112تشرين االوي ،  4العدد /  19المجلد   –مجلة علمية محكمة 

المرك  الدستوري والقانوني لهيئة رئاسة البرلمان في ظل دساتور جمهورياة العاراق لسانة "بحا بعنوان  .43

كلياة تصادرها  / منشور في مجلة الحقاوقمصدق عادي والب ، . د.، مشتر  مو م" دراسة مقارنة – 0112

 – 02العاددان السنة السابعة ، المجلاد الخاامس ،   –مجلة علمية محكمة  –الجامعة المستنصرية  –ن القانو

01  ،0112 

،  "دراساة مقارناة – 0112المرك  القانوني للواير في ظل دستور جمهورية العراق لسانة "بحا بعنوان .42

تصادرها كلياة  –ة علمياة محكماة مجل –منشور في مجلة العلوم القانونية محمد سالم كريم ،. م.مشتر  مو م

 0114ثاني لعدد الا، جامعة بغداد المجلد الثامن والعشرون  \لقانون ا

،  منصور ، مشتر  مو والبة الماجستير هبه" أثر التعديل الدستوري علا تكوين الدولة"بحا بعنوان .41

مجلة علمية  –والمالية كلية االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واالدارية  مقبوي للنشر في مجلة

 14/11/0114في  21 بموجب الكتا  المرقمجامعة بابل / تصدرها كلية االدارة واالقتصاد  –محكمة 

قدم هوا البحا    (" : دراسة مقارنة) 0112االادواجية التشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة ".49

 2 – 4جامعة بغداد للفترة / ي كلية القانون في المؤتمر العلمي السنوي الوي أقامه قسم القانون العام ف

 0114كانون األوي 
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، "    -مقارناة  دراساة -الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودور  فاي تع يا  دولاة القاانون"كتا  بعنوان .42

، وحاااات  تقاادير جيااد جاادا ، الناشاار مؤسسااة بياات الحكمااة 0119وهااو عاان اوروحااة دكتااورا  نوقشاات عااام 

 0117بغداد، 

الناشار مؤسساة  ،"المحكمة االتحادية العلياا واختصاصاها بالرقاباة علاا دساتورية القاوانين"وان بعن ا كت.47

 0117، بغداد، بيت الحكمة

منشور فاي : " 0112حقوق االنسان وحرياته األساسية في دستور جمهورية العراق لسنة "بحا بعنوان .31

جامعاة الكوفاة السانة االولاا العادد  \ون تصادرها كلياة القاان  -مجلة فصلية محكماة  –مجلة دراسات قانونية 

 0117االوي 

 –منشور فاي مجلاة العلاوم القانونياة :   "دراسة مقارنة - اجراءات اصدار الحكم الدستوري"بحا بعنوان .31

 0112جامعة بغداد المجلد الثالا والعشرون العدد االوي  \تصدرها كلية القانون  –مجلة علمية محكمة 

بحااا منشااور فااي مجلااة كليااة : يااا واختصاصااها بالرقابااة علااا دسااتورية القااوانين المحكمااة االتحاديااة العل.30

لشاهر كاانون  01العادد  11جامعة النهرين المجلاد  \تصدرها كلية الحقوق  –مجلة فصلية محكمة  –الحقوق

 0112األوي 

 كتا  قيد االنجاا: القضاء الدستوري في العراق .34

 منشوربحا غير : القضاء الدستوري ودولة القانون .33

 بحا غير منشور : القضاء الدستوري في العراق ودور  في حماية الحقوق والحريات العامة.32

 بحا غير منشور:  0112أوجه العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيوية في دستور جمهورية العراق .31

 بحا غير منشور: دور المحكمة االتحادية العليا في اعالء الشرعية الدستورية .39

بحا غيار :  0112في ظل دستور جمهورية العراق لسنة  سلطة التشريعية في دعم استقالي القضاءدور ال.32

 منشور 

 بحا غير منشور: دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد االداري .37

 غير منشورة:  1771حل المجالس النيابية في العراق ، رسالة ماجستير .21

 

 : اللجان العلمية واالدارية 

0101 – 1001 

 :لجان واارية -أوال
مناه  حقوق االنسان فاي واارة التعلايم العاالي والبحاا / عضو لجنة تطوير وتحديا الموارد المعرفية .1

الصاادر عان دائارة البحاا  4/3/0117فاي  4111/  4العلمي بموجب األمار الاوااري المارقم   ت 

 -اللجنة مستمرة في عملها-والتطوير  

فاي واارة التعلايم العاالي والبحاا العلماي بموجاب  لكلياات القاانونعضاو مجلاس تحساين جاودة التعلايم .0

-الصاادر عان الادائرة القانونياة واالدارياة  02/4/0117فاي  9/2/1022/األمر الاوااري المارقم ق

 -اللجنة مستمرة في عملها

 

 :جامعة بغداد –لجان كلية القانون  -ثالثا
فاي  347بموجاب األمار اإلداري المارقم لعاام رئيس لجناة تطاوير وتحاديا المنااه   فاي فار  القاانون ا.1

4/11/0101 

فاي  0412: جامعاة بغاداد بموجاب األمار األداري المارقم ع    –رئيس لجنة المكتبة في كلية القانون .0

13/11/0101 

لمرحلتاي الماجساتير  توريالادفاتر االمتحانياة لماادة القاانون الدسا لجنة ونو االسائلة وتصاحيح ئيسر.4

بموجااب االماار  0101 – 0101للعااام الدراسااي  لعليااا للدراسااات ا المتحااان التنافساايا/  والاادكتورا 

 07/7/0101في  091االداري المرقم 

عضوية لجنة مقابلاة الطلباة المرشاحين للقباوي للدراساات العلياا لمرحلتاي الماجساتير والادكتورا  للعاام .3

 07/7/0101في  091بموجب االمر االداري المرقم  0101 -0101الدراسي 

 –للدراسااات االوليااة فااي كليااة القااانون  االلكترونيااة مراقبااة سااير االمتحانااات التحريريااة عضااوية لجنااة.2

  0101 -0117للعام الدراسي  انيلثاالدور  / والثاني األوي ينالدراسي ينجامعة بغداد للفصل

ليااا للعااام الدراسااي مراقبااة سااير االمتحانااات التحريريااة االلكترونيااة لطلبااة الدراسااات الععضااوية لجنااة .1

 0101-0117للعام الدراسي   الدور الثاني/ للفصلين الدراسيين األوي والثاني  0117-0101

الماجساتير للفصال الدراساي  –رئيس لجنة القانون الدستوري لالمتحان الشفوي لطلبة الدراسات العلياا .9

  0101 -0117راسي في فر  القانون العام للعام الد الدور الثاني/ األوي 
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المساؤولية القانونياة الناجماة عان اخاالي المتعاقاد )الموساومة لرسالة الماجستير  االستاليرئيس لجنة .2

األمار االداري في فر  القاانون العاام بموجاب ( ةدراسة مقارن–مو االدارة بأحكام عقد االشغاي العامة 

 14/7/0101في  047 المرقم

دور القضاء الدستوري في حماياة الحقاوق )الموسومة لرسالة الماجستير  السالمة الفكريةرئيس لجنة .7

فاي  042 األمار االداري المارقمفاي فار  القاانون العاام بموجاب ( دراساة مقارناة–والحريات المدنياة 

14/7/0101 

 

7011 – 0101 

 :لجان واارية -أوال 
فااي واارة التعلاايم العااالي مناااه  حقااوق االنسااان / رد المعرفيااة عضااو لجنااة تطااوير وتحااديا المااوا.11

الصاادر عان دائارة  4/3/0117فاي  4111/  4بموجب األمر الوااري المارقم   ت والبحا العلمي 

 -اللجنة مستمرة في عملها-البحا والتطوير  

بموجاب  علمايفاي واارة التعلايم العاالي والبحاا ال عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكلياات القاانون.11

- الصاادر عان الادائرة القانونياة واالدارياة 02/4/0117فاي  9/2/1022/األمر الاوااري المارقم ق

 -اللجنة مستمرة في عملها

 

 :لجان جامعة بغداد -ثانيا
  01/10/0117في  40070عضو اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب االمر الجامعي المرقم .10

 

 :بغدادجامعة  –لجان كلية القانون  -ثالثا
 الادور األوي /للفصال الدراساي األوي للدراساات االولياة  الاللكترونياة مراقبة سير االمتحانات التحريرية.1

  0101 -0117الدراسي  للعام

الاادور / األوي  يالدراساا للفصاالمراقبااة سااير االمتحانااات التحريريااة االلكترونيااة لطلبااة الدراسااات العليااا .0

 0101-0117للعام الدراسي  ألويا

الماجساتير للفصال الدراساي  –ري لالمتحان الشفوي لطلبة الدراسات العلياا رئيس لجنة القانون الدستو.4

  0101 -0117في فر  القانون العام للعام الدراسي  ألوياالدور/ األوي 

مااو رئاايس لجنااة اسااتالي للبحااوث المقدمااة للترقيااة العلميااة الااا مرتبااة ماادرس وتحديااد ماادل انسااجامها .3

 17/9/0101في  191االختصاص العام والدقيق لطالب الترقية بموجب االمر االداري المرقم 

 0101 – 0117تكليف باالشاراو علاا مشااريو بحاوث تخارج ولباة المرحلاة الرابعاة للعاام الدراساي .2

 01/0/0101في  721 .و.ع.بموجب األمر االداري المرقم م

لنتائ  االمتحانية  قبل اعالنها الدراسات األولية في كلياة القاانون رئيس اللجنة التدقيقية الثانية لتدقيق ا.1

س فااااي  9/ بموجااااب االماااار االداري الماااارقم م   0101 – 0117جامعااااة بغااااداد للعااااام الدراسااااي 

2/1/0101 

رئيس اللجنة االمتحانية التدقيقية علا امتحانات الدبلوم العالي المهني لمكافحة الفساد في كلية القاانون .9

س فااي  912/ م    الماارقم االداري بموجااب األماار 0101 – 0117للعااام الدراسااي  بغااداد جامعااة/ 

 11/1/0101س في  172/م   وملحقه األمر االداري المرقم  04/10/0117

الفكر السياساي )بيان اوجه التشابه والتطابق بين الكتابين الموسومين لرئيس اللجنة التدقيقية المشكلة .2

/ المااؤلفين ماان قباال تدريساايين مختلفااين بموجااب االماار االداري الماارقم ع   ( االسااالمي المعاصاار

  01/11/0117في  3179

فاي  933بموجاب األمار اإلداري المارقم رئيس لجناة تطاوير وتحاديا المنااه   فاي فار  القاانون العاام .7

13/11/0117 

 13/11/0117في  933بموجب األمر اإلداري المرقم رئيس اللجنة العلمية في فر  القانون العام .11

الدساتوري فاي العاراق اساتقالي القضااء )الموسومة  الوروحة الدكتورا رئيس لجنة السالمة الفكرية .11

 14/11/0117في  930 األمر االداري المرقمفي فر  القانون العام بموجب ( دراسة مقارنة–

فاي فار  القاانون العاام للعاام ( الماجستير والادكتورا )عضو لجنة النظر بخطة القبوي للدراسات العليا .10

  07/11/0117في  910بموجب األمر االداري المرقم  0101 – 0101الدراسي 

تكليااف باألرشاااد العلمااي تطبيقااا لنظااام المقااررات علااا ولبااة الساانة الدراسااية األولااا للعااام الدراسااي .14

 13/11/0117في  4343 /أ.د.و . بموجب األمر االداري المرقم ع  0101 – 0117
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رئايس اللجناة الفرعيااة المتعلقاة بمهاام مجلااة العلاوم القانونيااة فاي متابعاة التصاانيف الاووني بموجااب .13

 13/11/0117في  4322داري المرقم األمر اال

فاي  4492: جامعة بغداد بموجب األمر األداري المرقم ع    –رئيس لجنة المكتبة في كلية القانون .12

7/11/0117 

  جامعة بغداد بموجب األوامر االدارياة المرقماة –ير مجلة العلوم القانونية في كلية القانون رئيس تحر.11

 02/7/0117في  0110: ع   

الحادود الدساتورية لسالطة المشار  فاي )الموساومة رئيس لجنة السالمة الفكرية لرساالة الماجساتير .19

 األمار االداري المارقمفي فر  القانون العام بموجاب ( نةدراسة مقار–تنظيم الحقوق والحريات العامة

 17/7/0117في  110

اصوي المفاونات في العقاود الحكومياة ودورهاا )الموسومة لرسالة الماجستير  االستاليرئيس لجنة .12

 221 األمار االداري المارقمفي فر  القانون العام بموجب ( دراسة مقارنة–في حماية االمواي العامة 

 19/7/0117في 

 

 

0112 – 0117 

 :لجان واارية -أوال 
فااي واارة التعلاايم العااالي مناااه  حقااوق االنسااان / عضااو لجنااة تطااوير وتحااديا المااوارد المعرفيااة .17

الصاادر عان دائارة  4/3/0117فاي  4111/  4بموجب األمر الوااري المارقم   ت والبحا العلمي 

 البحا والتطوير 

بموجاب  فاي واارة التعلايم العاالي والبحاا العلماي لقاانونعضو مجلس تحسين جودة التعليم لكلياات ا.01

 الصادر عن الدائرة القانونية واالدارية 02/4/0117في  9/2/1022/األمر الوااري المرقم ق

 

 :لجان جامعة بغداد -ثانيا
  1/2/0112في  17131عضو اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب االمر الجامعي المرقم .01

  

 :جامعة بغداد –لقانون لجان كلية ا  -ثالثا
 0117-0112رئيس لجنة مراقباة ساير االمتحاناات التحريرياة لطلباة الدراساات العلياا للعاام الدراساي .1

فااي  0912./ د.أ.الاادور الثاااني بموجااب األماار األداري الماارقم م/ للفصاالين الدراساايين األوي والثاااني 

01/2/0117 

 11/9/0117في  0341/ االداري ع  عضو لجان الخبراء للتخصصات العلمية بموجب األمر .0

تساوية المنااعاات االدارياة الناشائة عان عقاود )رئيس لجنة اساتالي اوروحاة الادكتورا  الموساومة   .4

فااي فار  القاانون العاام بموجااب ( عقااد المشااركة  فاي االنتااج انموذجاا –العراقاي الانفط فاي التشاريو 

  11/1/0117في  332االمر االداري المرقم 

. م  راو والمتابعة علا التدريب الصيفي للطلبة فاي المحااكم بموجاب األمار االداري المارقمتكليف باالش.3

 1/0117/ 0في  1793/ أ .د.و.ع

اشاكاليات االختصااص الناوعي للقضااء االداري )رئيس لجنة استالي اوروحاة الادكتورا  الموساومة   .2

فاي  003ب االمار االداري المارقم في فر  القانون العام بموجا( دراسة مقارنة –في القانون العراقي 

01/2/0117  

 0117-0112عضو لجناة مراقباة ساير االمتحاناات التحريرياة لطلباة الدراساات العلياا للعاام الدراساي .1

 17/2/0117في  1212./ د.أ.الدور األوي بموجب األمر األداري المرقم م/ للفصل الثاني 

الماجساتير للفصال الدراساي  –الدراسات العلياا  ئيس لجنة القانون الدستوري لالمتحان الشفوي لطلبةر.9

بموجااب االماار االداري  0117 -0112فااي فاار  القااانون العااام للعااام الدراسااي  الاادور األوي/ الثاااني 

  12/2/0117في  011المرقم 

 – 0117عضو لجنة ونو االسئلة االمتحانية لالمتحان التنافسي في فر  القانون العام للعام الدراساي .2

 1/2/0117في  173ب االمر االداري المرقم بموج 0101

 0117لجنة تصحيح الدفاتر االمتحانية لالمتحان التنافسي في فار  القاانون العاام للعاام الدراساي عضو.7

 1/2/0117في  173بموجب االمر االداري المرقم  0101 –

العااام للعااام عضااو لجنااة مقابلااة المرشااحين للقبااوي فااي الدراسااات العليااا الماجسااتير فااي فاار  القااانون .11

 1/2/0117في  170بموجب االمر االداري المرقم  0101 – 0117الدراسي
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مناقشة بحوث التخرج للمرحلة الرابعة  فاي فار  القاانون العاام للعاام القانون الدستوري لرئيس لجنة .11

 1/2/0117في  170بموجب االمر االداري المرقم  0117 – 0112 الدراسي

الفصال األوي / ساساي القاانون الدساتوري للمساتول الدراساي األوي تكليف باالشراو علا المقارر اال.10

  9/3/0117في  1043/ بموجب االمر االداري المرقم ع   

 19/0/0117في  92بموجب األمر اإلداري المرقم رئيس اللجنة العلمية في فر  القانون العام .14

الماجسااتير للفصااال  –ياااا رئاايس لجنااة القاااانون الدسااتوري لالمتحااان الشااافوي لطلبااة الدراسااات العل.13

بموجااب االماار  0117 -0112الاادور األوي فااي فاار  القااانون العااام للعااام الدراسااي / الدراسااي األوي 

 19/1/0117االداري المرقم  في 

 0117-0112ا للعاام الدراساي عضو لجنة مراقبة سير االمتحانات التحريرياة لطلباة الدراساات العليا.12

  41/10/0112في  3911./ د.أ.ألمر األداري المرقم مالدور األوي بموجب ا/ األوي للفصل 

رئاايس اللجنااة التدقيقيااة األولااا لتاادقيق النتااائ  االمتحانيااة  قباال اعالنهااا الدراسااات األوليااة فااي كليااة .11

س  932/ بموجاب االمار االداري المارقم م   0117 – 0112القانون جامعة بغاداد للعاام الدراساي 

 41/10/0117في 

حانيااة التدقيقيااة علااا امتحانااات الاادبلوم العااالي المهنااي لمكافحااة الفساااد فااي كليااة رئاايس اللجنااة االمت.19

 09/10/0112س في 934/ جامعة بغداد بموجب األمر االداري المرقم م   / القانون 

 0117 – 0112تكليف باالشراو علا مشاريو بحوث تخارج ولباة المرحلاة الرابعاة للعاام الدراساي .12

 19/10/0112في  3372./ و.ع.م مبموجب األمر االداري المرق

الماجسااتير للفصااال  –رئاايس لجنااة القاااانون الدسااتوري لالمتحااان الشااافوي لطلبااة الدراسااات العلياااا .17

بموجاب االمار  0112 -0119فاي فار  القاانون العاام للعاام الدراساي  (الدور الثااني)الدراسي األوي 

  12/11/0112في  391االداري المرقم 

فاي  4392: جامعة بغداد بموجب األمر األداري المرقم ع    –ية القانون رئيس لجنة المكتبة في كل.01

7/11/0112  

 0112-0119عضو لجنة مراقبة سير االمتحانات التحريرياة لطلباة الدراساات العلياا للعاام الدراساي .01

  4/11/0112في  4312./ د.أ.الدور الثاني بموجب األمر األداري المرقم م/ للفصلين األوي والثاني 

فاي  301بموجاب األمار اإلداري المارقم ئيس لجنة تطوير وتحديا المناه   في فار  القاانون العاام ر.00

0/11/0112 

 7/7/0112في  439بموجب األمر اإلداري المرقم رئيس اللجنة العلمية في فر  القانون العام .04

  الخااص فاي التنظايم التشاريعي لمسااهمة القطاا)الموسومة لرسالة الماجستير  االستاليرئيس لجنة .03

 األمار االداري المارقمفاي قسام القاانون العاام بموجاب ( دراساة مقارناة–تقديم الخدمات الطبية العامة 

 7/7/0112في  447

حماياة الموظاف مان القارارات االدارياة الضامنية )الموسومة لرسالة الماجستير  االستاليرئيس لجنة .02

فااي  442 األماار االداري الماارقمموجااب فااي قساام القااانون العااام ب( دراسااة مقارنااة–غياار المشااروعة 

7/7/0112  

رقاباة السالطة التشاريعية علاا االختصاصاات )الموساومة  ألوروحاة الادكتورا  االساتاليرئيس لجناة .01

األمار القانون العاام بموجاب  فر في ( دراسة مقارنة–المرفقية لرؤساء الوحدات االدارية في العراق 

  7/7/0112في  449 االداري المرقم

 

  1901 – 0112 

 :لجان واارية -أوال 
فااي كليااة مناااظرة رئاايس اللجنااة العلميااة إلعااادة تصااحيح الاادفتر االمتحاااني لمااادة القااانون الدسااتوري .09

الصاااادر عااان الااادائرة القانونياااة  03/1/0112فاااي  9/2/497/بموجاااب االمااار الاااوااري المااارقم ق

  واالدارية

 1/2/0119في  1713رئيس لجنة تحقيقية بموجب األمر الجامعي المرقم .02

فااي  122/ /1/2عضااو لجنااة تدقيقيااة فااي معاملااة ترقيااة علميااة بموجااب االماار الجااامعي الماارقم .07

 الصادر عن مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 9/4/0119

 

 :جامعة بغداد –لجان كلية القانون  -انيا ث 
 0112ون العام للعاام الدراساي رئيس لجنة ونو االسئلة االمتحانية لالمتحان التنافسي في فر  القان.41

 03/1/0112في  072بموجب االمر االداري المرقم  0117 –



 01 

رئاايس لجنااة تصااحيح الاادفاتر االمتحانيااة لالمتحااان التنافسااي فااي فاار  القااانون العااام للعااام الدراسااي .41

 03/1/0112في  072بموجب االمر االداري المرقم  0117 – 0112

لتحريرية لالمتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا فاي كلياة رئيس لجنة مراقبة سير االمتحانات ا.40

بموجاب االمار االداري  0117 -0112جامعة بغداد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  –القانون 

 01/1/0112في  0433. د.م.المرقم أ

. م  الداري المارقمتكليف باالشراو والمتابعة علا التدريب الصيفي للطلبة في المحاكم بموجب األمر ا.44

 11/1/0112في  0071/ ع و 

الماجسااتير للفصااال  –رئاايس لجنااة القاااانون الدسااتوري لالمتحااان الشااافوي لطلبااة الدراسااات العلياااا .43

بموجاب االمار  0112 -0119فاي فار  القاانون العاام للعاام الدراساي  (الادور األوي)الدراسي الثاني 

  9/1/0112في  091االداري المرقم 

جامعة بغداد للفصال  –قبة سير االمتحانات التحريرية للدراسات العليا في كلية القانون عضو لجنة مرا.42

فاااي  0140. د.أ.مبموجااب االماار االداري الماارقم  0112 -0119الدراسااي الثاااني للعااام الدراساااي 

01/2/0112 

/  13 – 14الااوي ساايعقد فااي رئاايس اللجنااة العلميااة للمااؤتمر العلمااي الثالااا لفاار  القااانون العااام .41

 1/2/0112في  019بموجب األمر االداري المرقم  11/0112

المنعقادة ياوم ( الضاوابط السانوية ودورهاا فاي تقادير ناريبة الادخل)رئيس جلسة للنادوة الموساومة .49

  1/2/0112في  012بموجب األمر االداري المرقم  9/2/0112االثنين الموافق 

 – 0119للعاام الدراساي فار  القاانون العاام فاي  رئيس لجنة مناقشة بحوث التخرج للمرحلة الرابعة .42

 02/4/0112في  109بموجب األمر االداري المرقم  0112

للعاام ( المحاولاة الثانياة)عضو لجنة مراقبة ساير االمتحاان الشاامل لطلباة الدراساات العلياا الادكتورا  .47

 12/4/0112في  1411. د.م.بموجب االمر االداري المرقم أ 0119-0111الدراسي 

/ جامعااة بغااداد بموجااب األماار االداري الماارقم م   / لجنااة الترقيااات العلميااة فااي كليااة القااانون رئاايس .31

 01/4/0112في  1429

جامعة بغداد بموجب األمار االداري المارقم ع  –رئيس تحرير مجلة العلوم القانونية في كلية القانون .31

 3/0/0112في  247:   

الماجسااتير للفصااال  –ي لطلبااة الدراسااات العلياااا رئاايس لجنااة القاااانون الدسااتوري لالمتحااان الشااافو.30

بموجااب االماار  0112 -0119للعااام الدراسااي  فااي فاار  القااانون العاام (الاادور األوي)الدراساي األوي 

  3/1/0112في  112االداري المرقم 

 0112 – 0119عضااو اللجنااة االمتحانيااة للدراسااات العليااا فااي فاار  القااانون العااام للعااام الدراسااي .34

  3/1/0112في  7االداري المرقم  بموجب االمر

جامعاة بغاداد للفصال الدراساي األوي  –عضو لجنة مراقبة سير االمتحانات النهائياة فاي كلياة القاانون .33

 0/1/0112في  4. د.م.بموجب االمر االداري المرقم أ 0112 -0119للعام الدراسي ( الدور األوي)

متحانيااة  قباال اعالنهااا الدراسااات األوليااة فااي كليااة التدقيقيااة الثانيااة لتاادقيق النتااائ  االرئاايس اللجنااة .32

س  972/ بموجاب االمار االداري المارقم م   0112 – 0119القانون جامعة بغاداد للعاام الدراساي 

 02/10/0119في 

المحاولة األولاا  –االمتحان الشامل  الدكتورا  –رئيس لجنة االمتحان الشفوي لطلبة الدراسات العليا .31

فاي  433بموجاب االمار االداري المارقم  0119 – 0111العاام للعاام الدراساي في فار   القاانون  –

02/10/0119 

/ رئيس اللجنة االمتحانياة التدقيقياة علاا امتحاناات الادبلوم العاالي لمكافحاة الفسااد فاي كلياة القاانون .39

 03/10/0119س في 929/ جامعة بغداد بموجب األمر االداري المرقم م   

 0112 – 0119ي علا مجموعة من ولبة المرحلة األولا للعام الدراسي تكليف باالرشاد التربو.32

 0112 – 0119تكليف باالشراو علا مشاريو بحوث تخارج ولباة المرحلاة الرابعاة للعاام الدراساي .37

 4/10/0119في  4222./ و.ع.بموجب األمر االداري المرقم م

النظام الفصلي في كلياة القاانون  رئيس لجنة تطوير وتحديا المناه  الدراسية واالشراو علا تطبيق.21

  12/11/0119في  4192: جامعة بغداد بموجب األمر األداري المرقم ع    –

فاااي  021بموجاااب األمااار اإلداري المااارقم  0119القاااانون العاااام  فااار رئااايس اللجناااة العلمياااة فاااي .21

مااي ذي قساام التقااويم العل/ المشااكلة وفقااا لكتااا  جهاااا االشااراو والتقااويم العلمااي و 10/11/0119

 11/7/0119في  0342/ ق  /العدد ج  

مقترحاة لرساائل الماجساتير واوااريح رئيس لجنة القانون الدستوري المتخصصة لمناقشة العناوين ال.20

 4/11/0119في  044الدكتورا  في فر  القانون العام بموجب األمر االداري المرقم 



 01 

بموجاب األمار اإلداري المارقم العاام القاانون فار  رئيس لجنة تطوير وتحاديا المنااه  الدراساية فاي .24

 02/7/0119في  003

 02/7/0119في  003بموجب األمر اإلداري المرقم القانون العام  فر رئيس اللجنة العلمية في .23

مبدأ سنوية المواانة العامة واشكاليات تطبيقاه فاي )رئيس لجنة استالي رسالة الماجستير الموسومة .22

 12فاااي  019قاااانون العاااام بموجاااب األمااار اإلداري المااارقم ال فااار فاااي ( دراساااة مقارناااة–العاااراق 

/7/0119  

التنظايم القاانوني للحرياة االكاديمياة فاي )وروحة الدكتورا  الموسومة ألالسالمة الفكرية  لجنة رئيس.21

 11فاااي  197القاااانون العاااام بموجاااب األمااار اإلداري المااارقم  فااار فاااي  (دراساااة مقارناااة–العاااراق 

/7/0119  

الفصال ( / الماجساتير والادكتورا )رئيس لجنة القانون الدستوري لالمتحان الشافوي للدراساات العلياا .29

 199بموجاب األمار االداري المارقم  0119 – 0111الادور الثااني للعاام الدراساي / الدراسي األوي 

 11/7/0119في 

ماات المتقابلاة لاالدارة فاي التنظايم القاانوني لاللت ا)رئيس لجنة استالي رسالة الماجساتير الموساومة .22

 11فااي  191القااانون العااام بموجااب األماار اإلداري الماارقم  فاار فااي ( دراسااة مقارنااة–عقااد الفياادي  

/7/0119  

جامعاة بغااداد  –عضاوية لجناة مراقباة ساير االمتحانااات التحريرياة للدراساات العلياا فااي كلياة القاانون .27

بموجااب االماار  0119 -0111لعااام الدراسااي ل( الاادور الثاااني)للفصاالين الدراساايين األوي والثاااني 

 03/2/0119في  0140. د.م.االداري المرقم أ

 

0111 – 0119  

 :لجان واارية -أوال
منااه  حقاوق االنساان والديمقراوياة  فاي الجامعاات / عضو لجناة تطاوير وتحاديا الماوارد المعرفياة.11

 ن دائرة البحا والتطويرالصادر ع 13/1/0119في  0312العراقية بموجب األمر الوااري المرقم 

 (0111لجنة جاائ ة أفضال كتاا  متارجم أو مؤلاف )لجوائ  يوم العلم العراقي مية يعضو اللجان التقي.11

 الصادر عن دائرة البحا والتطوير 4/1/0119في  9/2/37/بموجب األمر الوااري المرقم ق

فااي  9/2/37/رقم قعضاو مجلاس تحساين جااودة التعلايم لكلياات القاانون بموجااب األمار الاوااري الما.10

 الصادر عن الدائرة القانونية واالدارية 4/1/0119

فاي  9/2/4330/عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكليات القانون بموجب األمر الاوااري المارقم ق.14

 الصادر عن الدائرة القانونية واالدارية  11/11/0111

 

 :لجان جامعة بغداد -ثانيا
فااي  122/ /1/2علميااة بموجااب االماار الجااامعي الماارقم عضااو لجنااة تدقيقيااة فااي معاملااة ترقيااة .13

 الصادر عن مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 9/4/0119

  03/11/0111في  1231/ عضو لجنة الترقيات العلمية المرك ية  بموجب االمر الجامعي المرقم أ أ 

 الصادر عن مكتب رئيس الجامعة             

 

 :جامعة بغداد –ون لجان كلية القان -ثالثا
/ جامعااة بغااداد بموجااب األماار االداري الماارقم م   / رئاايس لجنااة الترقيااات العلميااة فااي كليااة القااانون .12

 01/4/0112في  1429

الاادور / عضااو لجنااة مراقبااة سااير االمتحانااات النهائيااة التحريريااة للفصاالين الدراساايين األوي والثاااني .11

/ بموجااب االماار االداري الماارقم م أ د 0119-0111سااي الثاااني لطلبااة الدراسااات العليااا للعااام الدرا

 0119/ 03/2في  0140

 واشاكالياتمبادأ سانوية الموااناة العاماة )الموسومة رئيس لجنة السالمة الفكرية لرسالة الماجستير .19

فاي  113 األمار االداري المارقمفاي قسام القاانون العاام بموجاب ( دراساة مقارناة–تطبيقه في العراق 

11/9/0119  

التنظاايم القااانوني لاللت امااات المتقابلااة )الموسااومة يس لجنااة السااالمة الفكريااة لرسااالة الماجسااتير رئا.12

 114 األمار االداري المارقمفي قسام القاانون العاام بموجاب ( دراسة مقارنة–  يلالدارة في عقد الفيد

  11/9/0119في 



 00 

ساتورية المباشارة فاي ظال الادعول الد)الموساومة رئايس لجناة الساالمة الفكرياة لرساالة الماجساتير .17

األمار االداري في قسم القانون العام بموجب ( دراسة مقارنة– 0112دستور جمهورية العراق لسنة 

  11/9/0119في  110 المرقم

مساؤولية الدولاة عان انتهاكاات االدارة )الموساومة رئيس لجنة الساالمة الفكرياة لرساالة الماجساتير .91

 121 األمر االداري المرقمفي قسم القانون العام بموجب ( رنةدراسة مقا –لحق االنسان في الكرامة 

  0/9/0119في 

لالمتحااان التنافسااي للقبااوي فااي  لمااادة القااانون الدسااتوري لجنااة تصااحيح الاادفاتر االمتحانيااةرئاايس .91

في قسم القانون العام  بموجب األمر االداري المرقم  0112 – 0119الدراسات العليا للعام الدراسي 

 00/1/0119في  131

االسااتقالي الااواتي لواليااات الدولااة )الموسااومة  الاادكتورا  ألوروحااةرئاايس لجنااة السااالمة الفكريااة .90

فااي قساام القااانون العااام بموجااب اماار ( دراسااة مقارنااة–االتحاديااة  وتطبيقاتااه فااي الدساااتير المعاصاارة

  1/0119/ 00في ( 132)االحالة رقم 

دور مجلاس شاورل الدولاة العراقاي فاي )الموسومة   ألوروحة الدكتورارئيس لجنة السالمة الفكرية .94

فاي قسام القاانون العاام بموجاب امار االحالاة رقام ( دراساة مقارناة–حماية الحقوق والحرياات العاماة 

  1/0119/ 00في ( 139)

تنظيم االح ا  السياسية في ظل دساتور )الموسومة  ألوروحة الدكتورا رئيس لجنة السالمة الفكرية .93

فااي قساام القااانون العااام بموجااب اماار االحالااة رقاام ( دراسااة مقارنااة –0112لساانة جمهوريااة العااراق 

  1/0119/ 00في ( 133)

رئاايس لجنااة مقابلااة المرشااحين للقبااوي فااي الدراسااات العليااا الماجسااتير فااي قساام القااانون العااام للعااام .92

 12/1/0119في  141بموجب االمر االداري المرقم   0112 – 0119الدراسي 

المتحانات دراسة الدبلوم العاالي  كوميةحمتحان الشفوي لمادة النظام القانوني للعقود الرئيس لجنة اال.91

 0119-0111للعام الدراساي  الثانيجامعة بغداد الفصل الدراسي / لمكافحة الفساد في كلية القانون 

 3/1/0119س في 427/ بموجب األمر االداري المرقم م   

. م  يب الصيفي للطلبة في المحاكم بموجب األمر االداري المارقمتكليف باالشراو والمتابعة علا التدر.99

 00/2/0119في  1971/ و .ع

رئااايس لجناااة ماااادتي القاااانون الدساااتوري والحرياااات العاماااة لالمتحاااان الشااافوي للدراساااات العلياااا .92

بموجااب األماار  0119 – 0111الدراسااي الثاااني للعااام الدراسااي  الفصاال( / الماجسااتير والاادكتورا )

 11/2/0119في  114المرقم االداري 

رئاايس لجنااة ونااو اساائلة االمتحااان التنافسااي للتقااديم للدراسااات العليااا فااي فاار  القااانون العااام للعااام .97

 11/2/0119في  119بموجب األمر االداري المرقم  0112 -0119الدراسي 

ام للعااام فااي فاار  القااانون العاا( الماجسااتير والاادكتورا )رئاايس اللجنااة االمتحانيااة للدراسااات العليااا .21

 7/2/0119في  79بموجب األمر االداري المرقم  0119 - 0111الدراسي 

بموجاب األمار  0119 – 0111رئيس لجنة مناقشة بحوث التخارج للمرحلاة الرابعاة للعاام الدراساي .21

 0/2/0119في  22االداري المرقم 

ب األماار االداري جامعااة بغااداد بموجاا –هيئااة تحرياار مجلااة العلااوم القانونيااة فااي كليااة القااانون  رئاايس.20

 02/3/0119في  1324: المرقم ع   

التنظاايم القااانوني للعماال االعالمااي فااي )الموسااومة رئاايس لجنااة السااالمة الفكريااة لرسااالة الماجسااتير .24

 03فااي ( 4)فااي قساام القااانون العااام بموجااب اماار االحالااة رقاام ( دراسااة مقارنااة –القااانون العراقااي 

/3/0119  

احكام استخدام االدارة للقوة فاي مواجهاة )الموسومة رسالة الماجستير رئيس لجنة السالمة الفكرية ل.23

 03فاي ( 0)فاي قسام القاانون العاام بموجاب امار االحالاة رقام ( دراساة مقارناة -االنطرابات العامة 

/3/0119  

التنظايم الدساتوري والقاانوني للحرياات )الموساومة رئيس لجنة السالمة الفكرياة لرساالة الماجساتير .22

فااي قساام القااانون العااام ( دراسااة مقارنااة -0112وفقااا لدسااتور جمهوريااة العااراق لساانة الشخصااية 

  3/0119/ 03في ( 1)بموجب امر االحالة رقم 

فااي  193/رئاايس لجنااة السااالمة الفكريااة فااي فاار  القااانون العااام بموجااب األماار االداري الماارقم م  .21

02/0/0119 

/ الفار  العاام / االمتحاان الشاامل / الادكتورا  /  رئيس لجنة االمتحان الشفوي لطلباة الدراساات العلياا.29

فاااااي  31بموجاااااب األمااااار االداري المااااارقم  المحاولاااااة الثانياااااة/  0111-0112للعاااااام الدراساااااي 

02/0/0119 



 04 

رئااايس لجاااان االمتحاااان الشااافوي لماااادتي تقنياااات التحقياااق االداري فاااي قضاااايا الفسااااد و تشاااريعات .22

دراسااة الاادبلوم العااالي لمكافحااة الفساااد فااي كليااة المتحانااات مؤسسااات مكافحااة الفساااد فااي العااراق 

بموجاب األمار االداري  0119-0111جامعة بغاداد الفصال الدراساي األوي للعاام الدراساي / القانون 

 02/0/0119س في 191/ المرقم م   

رئيس لجنتي القانون الدساتوري والقاانون االداري المتخصصاة لمناقشاة العنااوين المقترحاة لرساائل .27

فاااي  49بموجاااب األمااار االداري المااارقم ر واوااااريح الااادكتورا  فاااي فااار  القاااانون العاااام الماجساااتي

09/0/0119 

فاااي  742رئااايس لجناااة التفااارف العلماااي فاااي فااار  القاااانون العاااام بموجاااب األمااار االداري المااارقم .71

09/0/0119 

/ القاانون  رئيس اللجنة االمتحانياة التدقيقياة علاا امتحاناات الادبلوم العاالي لمكافحاة الفسااد فاي كلياة.71

 12/0/0119س في 133/ جامعة بغداد بموجب األمر االداري المرقم م   

جامعااة بغااداد بموجااب األماار االداري  –عضااو هيئااة تحرياار مجلااة العلااوم القانونيااة فااي كليااة القااانون .70

 12/1/0119في  042: ع   المرقم 

وي لطلبة الدراساات العلياا لالمتحان الشف وعضو لجنة الحريات العامة رئيس لجنة القانون الدستوري.74

بموجاب األمار االداري  0119-0111الماجستير والدكتورا  للفصل الدراسي األوي للعام الدراساي / 

 12/1/0119في  70المرقم 

الماجساتير والاادكتورا  /عضاو لجناة مراقبااة االمتحاناات ساير االمتحانااات التحريرياة للدراساات العليااا .73

فاي  102./د.أ.بموجاب األمار االداري المارقم م 0119-0111ساي الفصل الدراسي األوي للعاام الدرا

2/1/0119  

أثاار الحكومااة االلكترونيااة علااا النظااام القااانوني )رئاايس لجنااة اسااتالي رسااالة الماجسااتير الموسااومة .72

 02فاي  237فاي قسام القاانون العاام بموجاب األمار اإلداري المارقم ( دراساة مقارناة –للمرفق العام 

/10/0111  

جنااة التدقيقيااة الثالثااة التااي تتااولا مهمااة تاادقيق النتااائ  االمتحانيااة للدراسااات األوليااة للعااام رئاايس الل.71

 02/10/0111س في  910/ المرقم م    اإلداريبموجب األمر  0119 – 0111الدراسي 

المحاولة األولاا / االمتحان الشامل / ورا  تالدك/ عضو لجنة االمتحان الشفوي لطلبة الدراسات العليا .79

 11فاي  217بموجاب األمار األداري المارقم  0111 – 0112فر  القانون العام للعاام الدراساي  في

/11/0111 

التنظاايم القااانوني للعماال االعالمااي فااي القااانون )تالي رسااالة الماجسااتير الموسااومة رئاايس لجنااة اساا.72

 41فاااي  210الماارقم  اإلداريفااي قساام القاااانون العااام بموجااب األمااار ( دراسااة مقارناااة –العراقااي 

/11/0111  

عضوية لجنة ونو االسئلة االمتحانية لالمتحان الشاامل وتصاحيح الادفاتر االمتحانياة للعاام الدراساي .77

 00/11/0111في  472بموجب األمر األداري المرقم  0112 – 0113

للمناقصاات العاماة ماو المتعاقاد التنظايم القاانوني )رئيس لجنة استالي رسالة الماجستير الموسومة .111

 11فاااي  927الماارقم  اإلداريفاااي قساام القااانون العااام بموجاااب األماار ( دراسااة مقارنااة – االجنبااي

/11/0111  

 ررئااايس لجناااة القاااانون الدساااتوري المتخصصاااة بمناقشاااة واختياااار موانااايو رساااائل الماجساااتي.111

 1/11/0111في  991والدكتورا  في قسم القانون العام بموجب األمر األداري المرقم 

قسام القاانون العاام بموجاب األمار ث الترقياة العلمياة لدرجاة االساتاذية فاي رئيس لجنة اساتالي بحاو.110

 1/11/0111في  991األداري المرقم 

او علااا تطبيااق النظااام الفصاالي فااي كليااة وتحااديا المناااه  الدراسااية واالشاار تطااويررئاايس لجنااة .114

  3/11/0111في  4421: جامعة بغداد بموجب األمر األداري المرقم ع    –القانون 

القصال ( / الماجستير والدكتوراة)يس لجنة القانون الدستوري لالمتحان الشفوي للدراسات العليا رئ.113

 942بموجاب األمار االداري المارقم  0111 – 0112للعاام الدراساي ( الدور الثااني)الدراسي األوي 

 9/7/0111في 

  2/7/0111في  940أ رئيس اللجنة العلمية في قسم القانون العام بموجب األمر االداري المرقم .112

رئيس لجنة تطوير وتحديا المناه  الدراسية في قسم القانون العام بموجب األمار االداري المارقم أ .111

  2/7/0111في  940

 0112عضو اللجنة االمتحانية للدراسات العليا في قسم القاانون العاام للادور الثااني للعاام الدراساي .119

 1/7/0111في  901 أ بموجب األمر االداري المرقم  0111 –
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   0112 - 0111    
بموجااب األماار االداري  41/2/0111 – 1/9/0111تكليااف بالعماال خااالي العطلااة الصاايفية للفتاارة .112

 2/7/0111في  4137/ المرقم م   

الادور الثااني / عضو لجنة مراقبة سير االمتحانات النهائية التحريرية للفصل الدراسي األوي والثاني.117

فاي  0720/ بموجب االمر االداري المارقم م أ د 0111-0112للعام الدراسي لطلبة الدراسات العليا 

00/2 /0111 

 تكليف باالشراو والمتابعة علا التدريب الصيفي للطلبة فاي المحااكم بموجاب األمار االداري المارقم.111

 1/0111/ 17في  0001/ ع . م 

تحاان التنافساي للقباوي فاي لجناة وناو االسائلة االمتحانياة وتصاحيح الادفاتر االمتحانياة لالمرئيس .111

في قسم القانون العام  بموجب األمر االداري المرقم  0119 – 0111الدراسات العليا للعام الدراسي 

 2/1/0111في  191

رئيس لجنة مقابلة المرشحين للقباوي فاي الدراساات العلياا الماجساتير والادكتورا  فاي قسام القاانون .110

 2/1/0111في  191االمر االداري المرقم   بموجب 0119 – 0111العام للعام الدراسي 

فاي  0119 – 0111رئيس اللجنة المشرفة علا االمتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي .114

 2/1/0111في  190قسم القانون العام بموجب األمر االداري المرقم 

لدراسااي الثاااني للعااام الفصاال ا/  اللجنااة االمتحانيااة للدراسااات العليااا فااي قساام القااانون العااامرئاايس .113

 0/1/0111في  أ129بموجب األمر االداري المرقم   0111 – 0112الدراسي 

عضااو اللجنااة المرك يااة لالشااراو علااا اداء االمتحااان التنافسااي للطلبااة المتقاادمين علااا الدراسااات .112

بموجااب األماار االداري  0119 – 0111جامعااة بغااداد   للعااام الدراسااي  –العليااا فااي كليااة القااانون 

 1/1/0111في  0121/ لمرقم م   ا

ختيار واعتماد االسئلة االمتحانية لالمتحان التنافسي للدراسات العلياا للعاام عضو اللجنة المرك ية ال.111

 1/1/0111س في  419/ بموجب األمر االداري المرقم م    0119 – 0111الدراسي 

لطلبااة الدراسااات  الثااانيسااي عضااو لجنااة مراقبااة سااير االمتحانااات النهائيااة التحريريااة للفصاال الدرا.119

 0111/ 19/2في  1942/ بموجب االمر االداري المرقم م أ د 0111-0112العليا للعام الدراسي 

القصال / ( الماجستير والدكتوراة)رئيس لجنة القانون الدستوري لالمتحان الشفوي للدراسات العليا .112

فااااي  114اري الماااارقم بموجااااب األماااار االد 0111 – 0112للعااااام الدراسااااي  الثااااانيالدراسااااي 

11/2/0111 

للعام الدراسي ( لجنة القانون الدستوري)في قسم القانون العام مناقشة بحوث التخرج  نةلجرئيس .117

 13/3/0111في  140بموجب االمر االداري المرقم  0112-0111

عضو الفريق االستشاري لقسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة بموجب األمر األداري المرقم .101

 07/0/0111في  491/ 4

الفصل الدراسي األوي للعام /  اللجنة االمتحانية للدراسات العليا في قسم القانون العامرئيس .101

 19/1/0111في  320بموجب األمر االداري المرقم   0111 – 0112الدراسي 

القصل  ( /الماجستير والدكتوراة)رئيس لجنة القانون الدستوري لالمتحان الشفوي للدراسات العليا .100

في  391بموجب األمر االداري المرقم  0111 – 0112الدراسي الثاني للعام الدراسي 

10/1/0111 

عضو لجنة مراقبة سير االمتحانات النهائية التحريرية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الدراسات .104

 0111/ 11/1في  190/ بموجب االمر االداري المرقم م أ د 0111-0112العليا للعام الدراسي 

 0111 – 0112عضو اللجنة التدقيقية علا النتائ  االمتحانية للدراسات األولية للعام الدراسي .103

 10/0112/ 41س في  233/ موجب األمر االداري المرقم م   ب

في  2024مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في الكلية بموجب األمر االداري م   عضو .102

12/10/0112 

بموجب االمر الجامعي المرقم ( لجنة القانون)ة المرشح للتدريس لجنة اختبار صالحيعضو .101

 01/10/0112في  2411/واألمر االداري المرقم م   14/10/0112في  41203

في  3231لجنة متابعة آلية امتحان خريجي الكليات االوكرانية بموجب االمر االداري المرقم عضو .109

11/11/0112 

تصحيح الدفاتر لالمتحان الشامل لطلبة الدكتورا  للعام لجنة ونو االسئلة االمتحانية وعضو .102

  00/11/0112في  472بموجب االمر االداري المرقم  0112 - 0113الدراسي 

 1/11/0112في  472التقييم بيوم العلم بموجب االمر االداري المرقم عضو لجنة .107

 41/7/0112أ في  412م اللجنة العلمية في قسم القانون العام بموجب االمر االداري المرقرئيس .141
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أ في  412لجنة الدراسات العليا في قسم القانون العام بموجب االمر االداري المرقم  رئيس .141

41/7/0112 

لجنة مقابلة المرشحين للقبوي في الدراسات العليا الماجستير والدكتورا  في قسم القانون رئيس .140

 7/7/0112في  444لمرقم  بموجب االمر االداري ا 0111 – 0112للعام الدراسي العام 

لجنة تطوير وتحديا المناه  الدراسية واالشراو علا تطبيق النظام الفصلي في الكلية عضو .144

  2/7/0112في  4149 بموجب االمر االداري
  2/7/0112في  4149 بموجب االمر االداريجامعة بغداد  –القانون لجنة آلية التعاون في كلية .143
للدراسات العليا  مادتي القانون الدستوري والحريات العامة ل االمتحان الشفوي لجانرئيس .142

 – 0113الدور الثاني للعام الدراسي  –الماجستير والدكتورا  للفصلين الدراسيين األوي والثاني 

 1/7/0112في  412بموجب األمر االداري المرقم  0112

 

    0113-0112  
الفصاال الدراسااي األوي / يااة للدراسااات العليااا عضااو لجنااة مراقبااة سااير االمتحانااات النهائيااة التحرير.141

 0720/ بموجاب األمار األداري المارقم م أ د  0111 – 0112الدور الثاني للعام الدراسي / والثاني 

 00/2/0111في 

بموجاب األمار االداري  41/2/0112 – 11/2/0112تكليف بالعمل خاالي العطلاة الصايفية للفتارة .149

 3/2/0112في  4131/ المرقم م   

كليف باالشراو والمتابعة علا التدريب الصيفي للطلبة فاي المحااكم بموجاب األمار االداري المارقم ت.142

 10/9/0112في  0279

جامعة بغداد بموجب األمار االداري المارقم م  –صندوق التعليم العالي في كلية القانون  ادارة مجلس.147

 02/1/0112في  0901/   

لعااالي لحقااوق االنسااان والتفاااوض مااو واارة حقااوق لجنااة لدراسااة مونااو  فااتح دراسااة الاادبلوم ا.131

 03/1/0112في  0199/ االنسان بموجب األمر االداري المرقم ع   

لجنة لالشراو علا اداء االمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين علا الدراسات العليا في كلياة القاانون .131

فااي  0233/ الماارقم م    بموجااب األماار االداري 0111 – 0112جامعااة بغااداد   للعااام الدراسااي  –

12/1/0112 

 0111 – 0112لجنة االشراو علا االمتحان التنافسي للقبوي في الدراسات العلياا للعاام الدراساي .130

 19/1/0112في  011في قسم القانون العام بموجب األمر االداري المرقم 

للقباوي فاي الدراساات لجنة ونو االسئلة االمتحانية وتصحيح الدفاتر االمتحانية لالمتحان التنافسي .134

فاي  010في قسم القانون العام  بموجب األمار االداري المارقم 0111 – 0112العليا للعام الدراسي 

19/1/0112 

لجااان االمتحااان الشاافوي فااي قساام القااانون العااام للدراسااات العليااا الماجسااتير والاادكتورا  الفصاال .133

فاااي  011بموجاااب األمااار االداري  0112 - 0113الااادور األوي للعاااام الدراساااي / الدراساااي الثااااني 

01/2/0112 

لجناة قسام )لجنة لونو برام  االعتمااد المؤسساي والبرامجاي لتادعيم انظماة الجاودة واالعتمادياة .132

  02/3/0112في  1221/ بموجب األمر االداري ع   ( القانون العام

/ قم ع   عضااوية هيئااة تحرياار مجلااة الن اهااة والشاافافية للدراسااات والبحااوث بموجااب األماار الماار.131

 09/3/0112في  1910

بموجاب األمار  0112-0113لجنة مناقشة بحوث التخارج فاي قسام القاانون العاام  للعاام الدراساي .139

 00/3/0112في  191االداري المرقم 

لجنة ادخاي درجات المناقشة في السجالت االمتحانية للدراسات العليا في قسم القانون العام بموجاب .132

 2/0/0112في  24األمر االداري 

الاااادكتورا    –اللجااااان االمتحانيااااة المشاااارفة علااااا االمتحانااااات الشاااافهية لطلبااااة الدراسااااات العليااااا .137

 00بموجب االمر االداري المارقم  0112-0113في قسم القانون العام  للعام الدراسي  -والماجستير

 41/1/0112في 

والاادكتورا  الفصاال  لجااان االمتحااان الشاافوي فااي قااس القااانون العااام للدراسااات العليااا الماجسااتير.121

فاي  41بموجاب األمار االداري المارقم  0112 – 0113الدور األوي للعام الدراسي / الدراسي األوي 

00/1/0112 

فااي  291اللجناة االمتحانيااة للدراساات العليااا فاي قساام القااانون العاام بموجااب األمار االداري الماارقم .121

13/10/0113 
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 13/10/0113في  291بموجب األمر االداري المرقم  لجنة الدراسات العليا في قسم القانون العام.120

لجنة تطوير وتحديا المنااه  الدراساية واالشاراو علاا تطبياق النظاام الفصالي فاي الكلياة بموجاب .124

  14/11/0113في  3032 االمر االداري
-0113اللجنة االمتحانية المشرفة علا االمتحاان التنافساي فاي قسام القاانون العاام للعاام الدراساي .123

 2/7/0113في  420بموجب األمر االداري  0112

الادور الثااني للعاام / الفصال الدراساي الثااني / الماجستير / لجان االمتحان الشفوي للدراسات العليا .122

 3/7/0113في  434قسم القانون العام بموجب األمر االداري /  0113-0114الدراسي 

متقادمين للدراساات العلياا فاي كلياة القاانون اللجنة اللمشرفة علاا اداء االمتحاان التنافساي للطلباة ال.121

 4/7/0113في  4291/ بموجب األمر االداري م    0112 – 0113للعام الدراسي 

 

0114-0113 
فاااي  4919/ جامعاااة بغاااداد  بموجاااب األمااار االداري ع   –لجناااة آلياااة التعااااون فاااي كلياااة القاااانون  .111

01/2/0113 

جامعاة  –كم لطلباة المرحلاة المنتهياة لكلياة القاانون لجنة االشراو ومتابعة التدريب الصيفي في المحا .110

فاااااي   0732/ بموجاااااب األمااااار االداري ت ص  41/2/0113ولغاياااااة  1/2/0113بغاااااداد للفتااااارة مااااان 

17/1/0113  

  01/2/0113في  0424مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في الكلية بموجب األمر االداري م    .114

بموجب  0113 – 0114للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  لجنة مراقبة سير االمتحانات النهائية .113

  13/2/0113في  0012أ /ي المرقم ماألمر االدار

-0114للعاام الدراساي ( لجنة القانون الدساتوري)في قسم القانون العام لجان مناقشة بحوث التخرج  .112

 9/2/0113في  002بموجب االمر االداري المرقم  0113

ان الشامل لطلبة الدكتورا  المرقنة قياودهم والمعاادين فاي قسام القاانون العاام  لجنة مراقبة سير االمتح .111

 7/3/0113في  173بموجب األمر االداري المرقم 

بموجاب االمار  0113-0114اللجنة االمتحانية للدراسات العليا في قسم القانون العام للعاام الدراساي  .119

 4/4/0113ي ف 101االداري المرقم 

فاااي  12 المااارقم   الدراساااية فاااي قسااام القاااانون العاااام بموجاااب األمااار االداريلجناااة مراجعاااة المنااااه .112

41/1/0113 

-0114للعاام الدراساي اللجان االمتحانية المشارفة علاا االمتحاناات الشافهية لطلباة الدراساات العلياا  .117

فاااي  93بموجاااب األوامااار االدارياااة الااادورين األوي والثااااني / للفصااالين الدراسااايين األوي والثااااني  0113

 0113/ 3/7في  434 و 04/9/0113في  401 و 01/2/0113في  021 و 07/1/0113

للطلبة المرقناة قياودهم  ( والماجستير الدكتورا )لجنة مراقبة سير االمتحان التحريري للدراسات العليا  .191

 07/10/0114في  493بموجب األمر االداري المرقم 

للطلبااة المرقنااة قيااودهم  بموجااب ( الماجسااتيرالاادكتورا  و)لجااان االمتحااان الشاافوي للدراسااات العليااا  .191

 07/10/0114في  494األمر االداري المرقم 

  1/11/0114في  2212الطلبة المرقنة قيودهم بموجب االمر االداري لنظر في ولبات الجنة  .190

 – 0114لجنة مقابلة المترشحين  للقبوي في الدراساات العلياا فاي قسام القاانون العاام للعاام الدراساي  .194

  00/11/0114في  010بموجب االمر االداري  0113

فاي  044بموجاب االمار االداري  0113 -0114اللجنة العلمية في قسم القانون العام للعام الدراساي  .193

1/11/0114 

بموجااب االماار االداري  0113 -0114لجنااة الدراسااات العليااا فااي قساام القااانون العااام للعااام الدراسااي  .192

 1/11/0114في  044

بموجاب  0113 -0114في قسم القانون العام للعام الدراساي  يا المناه  الدراسيةتطوير وتحدلجنة  .191

  1/11/0114في  044االمر االداري 

الاادور الثاااني للدراسااات العليااا فااي قساام القااانون العااام للعااام / لجنااة مراقبااة سااير االمتحااان التحريااري  .199

 41/7/0114في  041بموجب االمر االداري  0110/0114الدراسي 

 -0114للعاام الدراساي ة االمتحانية المشرفة علا االمتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا اللجن .192

 10/7/0114في  011في قسم القانون العام بموجب االمر االداري  0113

بموجااب فااي الكليااة  واالشااراو علااا تطبيااق النظااام الفصاالي لجنااة تطااوير وتحااديا المناااه  الدراسااية .197

  11/7/0114في  3911 و 1/3/0113في  1919 يناالداري يناالمر



 09 

لالقسام ( الدكتورا  والماجستير)لجنة المراقبة علا امتحان الكفاءة العلمية للمتقدمين للدراسات العليا  .121

  4/7/0114في  3211العلمية بموجب االمر االداري 

 

 

0110-0114 
( الادكتورا  والماجساتير)العلياا االمتحانية المشرفة علا االمتحاناات الشافهية لطلباة الدراساات اللجان  .121

 122و  129، و  01/2/0114فاي  139و  131، و  11/9/0114فاي  4930 بموجب األوامر االدارياة

فااااااااااي  171و  127و  01/4/0114فااااااااااي  21 ، و 1/1/0114فااااااااااي  121، و  12/1/0114فاااااااااي 

 . 2/7/0114في  014و  010و  011، و  07/2/0114

 41/9/0114في  4712داري بموجب األمر االلجنة آلية التعاون  .120

جامعاة  –لجنة االشراو ومتابعة التدريب الصيفي في المحاكم لطلباة المرحلاة المنتهياة لكلياة القاانون  .124

 . 11/9/0114في  4930بموجب األمر االداري  12/2/0114ولغاية  12/9/0114بغداد للفترة من 

 . 11/9/0114في  4173داري مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في الكلية بموجب األمر اال .123

لجنااة تصااحيح الاادفاتر االمتحانيااة الخاصااة بامتحااان الكفاااءة العلميااة للكليااات األهليااة بموجااب األماار  .122

 . 0/9/0114في  4222االداري 

بموجب  0114 – 0110لجنة مراقبة سير االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  .121

 . 17/2/0114في  0931األمر االداري المرقم 

 . 04/2/0114س في  313/ /لجنة امتحان الكفاءة العلمية للكليات األهلية بموجب األمر االداري م .129

بموجاب األمار  0114-0110للعام الدراسي ( نة المرحلة الثالثةجل)االمتحانية الفرعية  ةرئاسة اللجن .122

 . 10/2/0114س في 422/  .وم 09/10/0110في  1932االداري المرقم 

فاي  114جنة تحضيرية للمؤتمر العلمي السانوي لقسام القاانون العاام بموجاب االمار االداري المارقم ل .127

03/3/0114 . 

-0111للعاام الدراساي  في قسم القانون العاام (لجنة القانون الدستوري)لجان مناقشة بحوث التخرج  .171

فاااي  110مااار بموجاااب اال 0114-0110و  01/3/0111فاااي  22بموجااب االمااار االداري المااارقم  0111

00/3/0114 . 

القساام العااام المرقنااة قيااودهم والمعااادين للدراسااة / لجااان االمتحااان الشاافوي لطلبااة الدراسااات العليااا  .171

 01/4/0114في  21بموجب االمر االداري المرقم 

اللجنة التحضيرية للمشاركة نمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية بموجب االمر االداري المرقم  .170

 . 41/1/0114في  171

بموجاب االمار االداري المارقم ( ياوم العلام)لجنة اختيار مرشحي قسم القانون العام والمتعلقة بمناسبة  .174

 . 02/1/0114في  00

فااي  234لجنااة متابعااة ومراقبااة االلتاا ام بأخالقيااات البحااا العلمااي بموجااب االماار االداري الماارقم  .173

09/1/0114 . 

فااي  144 بموجااب االواماار االداريااة المرقمااة القساام العااام/  لجااان االمتحااان الشاافوي للدراسااات العليااا .172

 . 04/10/0110في  033و  034و  0/7/0110

و  2/7/0111فاي  74لجنة الدراسات العليا في قسم القانون العام بموجب االوامر االدارياة المرقماة   .171

 . 0110 /12/7في  123و  11/7/0110في  3349

للعااام ( الماجسااتير والاادكتورا )ي للقبااوي فااي الدراسااات العليااا اللجنااة المشاارفة علااا االمتحااان التنافساا .179

فاي  3349المارقم واجراء المقابلاة فاي قسام القاانون العاام بموجاب األمار االداري  0114-0110الدراسي 

 . 0110 /0/7في  102و   11/7/0110

 

0111-0110 
 – 0110لدراسااات العليااا لجنااة تصااحيح الاادفاتر االمتحانيااة لالمتحااان التنافسااي للطلبااة المتقاادمين ل .172

 . 1/9/0110في  113بموجب االمر االداري المرقم  0114

اللجناة المشاارفة علاا امتحانااات الدراساات العليااا الماجساتير والاادكتورا  فاي قساام القاانون العااام للعااام  .177

 . 1/1/0110في  121بموجب األمر االداري  0114-0110الدراسي 

 . 7/0/0110في  943جب االمر االداري المرقم لجنة المناه  والمقررات التعليمية بمو .011

 . 7/0/0110في  943لجنة البحوث والدراسات العليا بموجب االمر االداري المرقم  .011

 . 7/0/0110في  943لجنة نظم المعلومات بموجب االمر االداري المرقم  .010

 . 7/0/0110في  943لجنة الخدمات المجتمعية والمؤتمرات بموجب االمر االداري المرقم  .014



 02 

 . 17/1/0110في  414لجنة استحداث وحدة أرشفة الكترونية بموجب االمر االداري المرقم  .013

اللجنة المشكلة لدراسة الملحوظات التي شخصتها اللجنة الواارية للوقوو علا االساتعدادات الالاماة  .012

مار االداري وتقاديم التوصايات المطلوباة بموجاب اال 0110-0111لتهيئة االجواء المناسابة للعاام الدراساي 

 . 19/1/0110في  020المرقم 

لجنة تطوير وتحديا المناه  العلمية والمواد الدراسية فاي قسام القاانون العاام بموجاب االمار االداري  .011

 . 11/1/0110في  11المرقم 

فاي  9و  1 القسام العاام بموجاب االوامار االدارياة المرقماة/ لجان االمتحاان الشافوي للدراساات العلياا  .019

 14/2/0110في  21و  97و ،  01/0/0110في  32و ،  2/1/0110

جامعاة بغاداد لمعاوام  –لجان االشراو وادارة المعلوماات وتطاوير الموقاو االلكتروناي لكلياة القاانون  .012

 11/0111/ 13فاي  3973و   9/7/0112فاي  3237بموجب االوامر االدارياة المرقماة  0112-0110

 . 02/10/0111في  2112و 

 . 1/7/0111في  4321لعلمي بموجب االمر االداري المرقم لجنة تعضيد البحا ا .017
 

0111-0111 
 مقرر قسم القانون العام .011

 بغدادجامعة  –تحرير مجلة العلوم القانونية تصدر عن كلية القانون سكرتير  .011

لجنة االشراو علا تطبيق النظام الدراسي الفصلي وتطاوير وتحاديا المنااه  الدراساية مقرر وعضو  .010

 .1/1/0111في  0303االداري المرقم  في كليات القانون بموجب االمر

بموجاب األمار االداري  0111-0111ساات العلياا للعاام الدراساي لجان االمتحان الشفوي لطلباة الدرا .014

 . 4/11/0111في  31المرقم 

 الدراسيلعام اللجنة االمتحانية المشرفة علا سير امتحانات الدراسات العليا في قسم القانون العام ل .013

و  4/11/0111فاي  109و   2/7/0111فاي  72 المارقم  ةمر االداريوابموجب اال 0111-0111

 . 17/10/0111في  122

للمرحلاة االولاا واعاداد   -القاانون الدساتوري  –لجنة تدقيق بحوث الطلباة المقدماة فاي قاعاة البحاا  .012

 . 2/0111/ 12في  12 ر االداري المرقممكشوو بدرجاتها بموجب اال

بموجاب ( لجنة القانون الدساتوري والانظم السياساية وحقاوق االنساان)لجنة تحديا المناه  الجامعية  .011

 . 3/0111/ 14في  24مر االداري المرقم اال

  42  بموجب االوامر االدارياة المرقماةفي قسم القانون العام  لجان استالي حوي بحوث الترقية العلمية .019

وفي ،  12/2/0111قي  19و    11/0111/ 04في   27 و 11/0111/ 01في  29و   9/7/0111في 

 . 01/9/0111في  71القسم الدولي بموجب االمر 

االشراو علا الطلبة وتوجيههم بما يخدم العملية العلمياة والتربوياة بموجاب : ان االرشاد التربوي لج .012

 . 01/11/0117في  2304االمر االداري المرقم 

 

0117-0111 
 .02/3/0112في  1991بموجب االمر االداري المرقم  مقرر قسم القانون العام .017

 بغدادجامعة  –تحرير مجلة العلوم القانونية تصدر عن كلية القانون سكرتير  .001

وتطاوير وتحاديا المنااه  الدراساية  لجنة االشراو علا تطبيق النظام الدراسي الفصليومقرر عضو  .001

 .0/0111/ 13في  212 االداري المرقم في كليات القانون بموجب االمر

 الدراسيلعام اللجنة االمتحانية المشرفة علا سير امتحانات الدراسات العليا في قسم القانون العام ل .000

 .9/0/0111في  1و  4/7/0117في  41وامر االدارية المرقم بموجب اال 0117-0111

للمرحلاة االولاا واعاداد   -القاانون الدساتوري  –لجنة تدقيق بحوث الطلباة المقدماة فاي قاعاة البحاا  .004

 4/1/0117أ في  04و  19/1/0117في  0722كشوو بدرجاتها بموجب االوامر االدارية المرقمة 

 02 المرقماة لجان استالي حوي بحوث الترقية العلمية في قسم القانون العام بموجاب االوامار االدارياة .003

 11/4/0111في  11و  01/3/0117في   14و   1/7/0117في 
 

0112-0117 
 .02/3/0112في  1991بموجب االمر االداري المرقم مقرر قسم القانون العام  .002

 بغدادجامعة  –تحرير مجلة العلوم القانونية تصدر عن كلية القانون سكرتير  .001

 21 لجان استالي حوي بحوث الترقية العلمية في قسم القانون العام بموجاب االوامار االدارياة المرقماة .009

 .4/11/0112 في  30و  02/2/0112في 
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جامعاة بغاداد لمعاوام  –لجان االشراو وادارة المعلوماات وتطاوير الموقاو االلكتروناي لكلياة القاانون  .002

 .9/7/0112في  3237بموجب االمر االداري المرقم  0112-0110

 .لجنة االشراو علا سير التدريسات للمرحلة االولا  .007

مهماة اعاالن االشراو علا سير االمتحاناات و التي تتولاالفرعية اللجان االمتحانية عضوية ورئاسة  .041

 .للمراحل الدراسية االربعة في الكليةالنتائ  

للمراحاال الدراسااية النهائيااة  االمتحانااات القاعااات الدراسااية فاايلجااان المراقبااة علااا عضااوية ورئاسااة  .041

 .االربعة في الكلية 

  . للمرحلة االولا  -ي القانون الدستور –لجنة االشراو علا بحوث الطلبة في مادة قاعة البحا  .040

 .لجنة االشراو علا بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة  .044

        

       9011-2011 
 .02/3/0112في  1991بموجب االمر االداري المرقم  مقرر قسم القانون العام  .043

 .لجنة االشراو علا سير التدريسات للمرحلة االولا  .042

ة التي تتولا االشراو علا سير االمتحاناات ومهماة اعاالن عضوية ورئاسة اللجان االمتحانية الفرعي .041

 .النتائ  للمراحل الدراسية االربعة في الكلية

عضااوية ورئاسااة لجااان المراقبااة علااا القاعااات الدراسااية فااي االمتحانااات النهائيااة للمراحاال الدراسااية  .049

 .االربعة في الكلية 

 . للمرحلة االولا   -قانون الدستوري ال –لجنة االشراو علا بحوث الطلبة في مادة قاعة البحا  .042

 .لجنة االشراو علا بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة  .047
 

 

 :  لجان التوصيات 
  بيت الحكمة   –عضو في لجان التوصيات حوي مشروعات القوانين التي يرفعها قسم الدراسات القانونية      

 :الدولة والدوائر الرسمية  جامعة بغداد الا مؤسسات –وكول  كلية القانون       

، قاادمت ماان قباال قساام  1772لساانة  11لجنااة التوصاايات حااوي مشاارو  تعااديل قااانون بياات الحكمااة رقاام  .1

 0117 \ 2 \ 01بيت الحكمة في  –الدراسات القانونية 

، قدمت من قبال قسام   1727لسنة  122لجنة التوصيات حوي مشرو  تعديل قانون االحواي الشخصية رقم  .0

 0112 \ 4 \ 13بيت الحكمة في  –القانونية الدراسات 

جامعاة  –جب االمر االداري الصادر عن كلية القاانون ولجنة التوصيات حوي مسودة مشرو  قانون الطفل بم .4

 0117 \ 7 \ 09في  3917بغداد رقم 

 

 

 :وورع العمل والحلقات النقاشية األوراق المقدمة في المؤتمرات والندواتالبحوث و

قادم هاوا البحاا .  "لقضاء الدستوري في العراق ودور  في حماية الحقاوق والحرياات العاماةا"بحا بعنوان .1

 فاي  الكلياةفي  مؤتمراتعلا قاعة ال جامعة بغداد –فر  القانون العام في كلية القانون في الندوة التي أقامها 

12/3/0117  

ة في نوء نصوص مشرو  دراس –االصالح الدستوري للقضاء الدستوري في العراق "بحا بعنوان  .0

االصالح الدستوري والمؤسساتي )الموسوم  ألقي في المؤتمر العلمي" -قانون المحكمة االتحادية العليا

 13/11/0112 -14جامعة بغداد للفترة /  كلية القانون في القانون العامالوي أقامه فر  ( الواقو والمأموي
التي ( الفيدرالية وأشكاي الحكم)ورقة عمل قدمت في ندوة .  االادواج التشريعي في النظام الفيدرالي العراقي.4

كانون األوي  7الثنين الموافق ا يوم  نظمتها دائرة البحا والتطوير علا قاعة السالم في جامعة النهرين 

0114 
في  قدم هوا البحا. (دراسة مقارنة) 0112االادواجية التشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة  .3

كانون  2 – 4جامعة بغداد للفترة / لعلمي السنوي الوي أقامه قسم القانون العام في كلية القانون المؤتمر ا

 0114األوي 
عقدها  تم ( تجربة الفدرالية في العراق) قدم هوا البحا في ندوة . في الدولة الفدرالية  توايو االختصاصات .2

 0117  تشرين الثاني 11بغداد / في مقر واارة الصناعة والمعادن 
قدم ، 0112أوجه العالقة المتبادلة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيوية في دستور جمهورية العراق لسنة .1

 -بيت الحكمة علا قاعة الشهيد في كلية القانون / هوا البحا في الندوة التي أقامها قسم الدراسات القانونية 

 0117ح يران  02جامعة بغداد في 
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ين السلطة االتحادية وبين االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في دستور توايو االختصاصات ب.9

قدم هوا البحا في المؤتمر األوي للسادة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات التي لم تنتظم في  .0112

 2المصادو فندق الرشيد في يوم االثنين  –علا قاعة ال وراء (سيادة القانون)اقليم الوي أقيم تحت شعار 

  0117ح يران 
قدم هوا البحا في المؤتمر  .0112حقوق االنسان وحرياته األساسية في دستور جمهورية العراق لسنة .2

 01-12المرك ي العلمي السنوي لبيت الحكمة الوي أقيم علا قاعة المسرح الووني في بغداد للفترة من 

  0112كانون األوي 
أقامها  قدم هوا البحا في الندوة التي . ا بالرقابة علا دستورية القوانينالمحكمة االتحادية العليا واختصاصه.7

ح يران  02جامعة بغداد في  -بيت الحكمة علا قاعة الشهيد في كلية القانون / قسم الدراسات القانونية 

0112  
 قامتها كلية ندوة التي أقدمت هو  الورقة في ال .الديمقراوية وأثرها في فاعلية عمل المرأة في الجامعة .11

 0112ح يران  02جامعة بغداد في  \القانون 
هو   قدمت. بموجبه  االنتخا  في نوء قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية واالوامر الصادرة.11

بالتعاون مو منظمة الجامعة المستنصرية   في كمحانرة ألقيت علا أساتوة وولبة الدراسات العليا الورقة 

  العراق –بغداد  0113 تشرين الثاني 3في ديمقراوية اصدقاء ال
قدمت هو  الورقة في ورشة العمل التي أقامتها منظمة الصابرين األنسانية في مقر . المرأة واالنتخا  .10

 العراق –بغداد  0113تشرين األوي  02المنظمة في 
أقامها  التي (العامة  في الحياة دور المرأة)  ملقدمت هو  الورقة كأحد محاور ورشة الع. المرأة والدستور.14

علا قاعة نادي الهندية بغداد 0113تموا   2ح يران ولغاية 00 المرأة لمدة ثالثة أسابيو من معهد قضايا

 العراق –
الوي عقد تحت لمؤتمر ا يف قدمت هوة الورقة. حقوق ال وجة في أمواي األسرة بعد الطالق أو الوفاة.13

  0113 شباو  10الجادرية في  –  جامعة بغداد \لمؤتمرات ا ةعلا قاع( امرأة  0111مؤتمر اي ) عنوان 

 العراق –بغداد 
المساعدات والتنمية  برنام  قدمت هو  الورقة في الندوة التي أقامها. الحقوق المدنية والسياسية للمرأة .12

 العراق –بغداد  0113كانون الثاني  09في قصر المؤتمرات في 

 1 قدمت هو  الورقة فاي ورشاة العمال التاي أقامهاا المعهاد العراقاي للفتارة مان. الحقوق الدستورية للمرأة .11

 العراق –بغداد  0113كانون الثاني  2الا  3112كانون األوي 

 

 

 : التي تم المشاركة فيها وورع العمل والحلقات النقاشية المؤتمرات والندوات

 الكترونايلقااء ،  (0101-0101الدراساي الجدياد مناقشة واقو العمل بنظام التعليم المادم  اساتعدادا للعاام ).1

نظماه مركا  ابان ساينا  مفتوح بين اسااتوة جامعاة بغاداد وباين الفرياق الاوااري لمشارو  التعلايم االلكتروناي

 (حضور) 0101/ 12/11الموافق الربعاءجامعة بغداد يوم ا  –للتعليم االلكتروني 

0.((Google Hangouts Meet نظمهاا مركا  ابان ساينا للتعلايم االلكتروناي  ، ورشاة تدريبياة الكترونياة–  

 (حضور) 0101/ 14/11جامعة بغداد يوم الجمعة الموافق

جامعاة  –كلياة القاانون  –، نادوة الكترونياة نظمهاا فار  القاانون العاام ( جائحة كوروناا وأثرهاا علاا التعلايم).4

قائماة  –( حضاور) 0101/ 14/11ياوم الجمعاة الموافاق 0101 - 0101بغداد نمن خطة نشااواته للعاام 

 -حضور

ورشااة تدريبيااة الكترونيااة  ، (Google Classroomكيفيااة انشاااء وادارة وتفعياال الصاافوو االلكترونيااة ).3

قائماة  –( حضاور) 12/2/0101جامعاة بغاداد ياوم  الموافاق   –نظمهاا مركا  ابان ساينا للتعلايم االلكتروناي 

 حضور

، ورشااة عماال الكترونيااة نظمهااا قساام الشااؤون ( دوليااةمعوقااات المجااالت العراقيااة للاادخوي فااي الفهااارس ال).2

 (حضور) 10/2/0101العلمية في جامعة بغداد بالتعاون مو مرك  التعليم المستمر يوم  الموافق 

، ورشااة عمال الكترونيااة ( الياات اداء االمتحااان االلكتروناي لطلبااة الدراساات االوليااة فاي الجامعااات العراقياة).1

 –( حضاور) 10/1/0101رئاساة جامعاة القادساية ياوم الجمعاة الموافاق /  نظمها قسم الدراسات والتخطيط

 شهادة مشاركة

مركا  كترونياة نظمهاا ال ، ورشاة تدريبياة( كيفية كتابة البحوث القابلة للنشر في المجالت القانونياة العالمياة).9

 الجامعاة العراقياة – شعبة التدريب الفني بالتعااون ماو كلياة القاانون والعلاوم السياساية/ الحاسبة واالنترنيت

 شهادة مشاركة –( حضور) 2/1/0101 بتاريخ



 41 

 –كليااة القااانون  نظمهااا ، ناادوة الكترونيااة( حالااة الطااوارئ –كورونااا ماان وجهااة نظاار القااانون الدسااتوري ).2

  (حضور) 2/1/0101يوم االثنين الجامعة المستنصرية بالتعاون مو مرك  التعليم المستمر 

، نادوة الكترونياة ( ولباة الدراساات العلياا فاي الحصاوي علاا المصاادر العلمياة جائحة كورونا وتاثيرها علا).7

جامعة بغداد بالتعاون مو وحدة ابان ساينا للتعلايم االلكتروناي ياوم  –كلية القانون  –نظمها فر  القانون العام 

 قائمة حضور –( حضور) 01/2/0101الخميس الموافق 

كلياة  –، نادوة الكترونياة نظمهاا فار  القاانون الخااص ( التعاقدياةاثر جائحة كورونا علا تنفيو االلت امات ).11

 14/2/0101جامعة بغداد بالتعاون مو وحدة ابن سينا للتعلايم االلكتروناي ياوم االربعااء الموافاق  –القانون 

  شهادة مشاركة –قائمة حضور –( حضور)

، نادوة الكترونياة نظمهاا فار   (في الفقه االساالمي والقاانوندراسة  –سلطة القاني في تأويل النصوص ).11

جامعاة بغاداد بالتعااون ماو وحادة ابان ساينا للتعلايم االلكتروناي ياوم االحاد  –كلياة القاانون  –القانون الخاص 

 شهادة مشاركة –قائمة حضور –( حضور) 11/2/0101الموافق 

ظمهاا فار  القاانون ، نادوة الكترونياة ن( spamالحماية القانونية من وساائل البرياد االلكتروناي الم عجاة ).10

جامعة بغداد بالتعاون مو وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروناي ياوم االربعااء الموافاق  –كلية القانون  –الخاص 

 شهادة مشاركة –قائمة حضور –( حضور) 1/2/0101

ورشاة تدريبياة الكترونياة نظمهاا ( بطريقاة احترافياة Google Classroomادارة الصفوو االلكترونياة ).14

 ( حضور) 1/2/0101جامعة بغداد يوم االربعاء الموافق  –لتعليم المستمر مرك  ا

بالتعااون ، ندوة الكترونية نظمها مركا  البحاوث والدراساات ( كورونا واخالقيات الوقاية في السنة النبوية).13

 – -ر حضاو 2/2/0101الجامعة العراقية ياوم الثالثااء الموافاق / مو قسم الحديا في كلية العلوم االسالمية 

 شهادة مشاركة

 –، ندوة الكترونية نظمهاا فار  القاانون الخااص ( المسؤولية المدنية للفنادق تجا  نحايا االتجار بالجنس).12

 4/2/0101جامعة بغداد بالتعاون مو وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروناي ياوم االحاد الموافاق  –كلية القانون 

 شهادة مشاركة –قائمة حضور –( حضور)

 –كليااة القااانون  –، ورشااة عماال الكترونيااة نظمتهااا وحاادة الترقيااات العلميااة ( يااة المجااالت العلميااةاعتماد).11

 –( حضاور) 4/2/0101جامعة بغاداد بالتعااون ماو وحادة ابان ساينا للتعلايم االلكتروناي ياوم االحاد الموافاق 

 شهادة مشاركة –قائمة حضور

، ورشااة عمال الكترونيااة نظمتهااا شااعبة ( دريبمعوقاات اسااتخدام المنصااات االلكترونيااة فاي التاادريس والتاا).19

 ( حضور) 0/2/0101جامعة ذي قار يوم السبت الموافق  –التأهيل والتوظيف والمتابعة 

، ورشة تدريبية الكترونية نظمها مركا  التعلايم (  19النشاو البدني والمناعة في ظل انتشار جائحة كوفيد ).12

 حضور  0/2/0101المستمر في جامعة بغداد يوم السبت الموافق 

منصاة  –، ورشاة عمال الكترونياة نظمتهاا جامعاة الكارخ للعلاوم ( اختيار موناو  البحاا العلماي وكتابتاه).17

جامعاااة الموصاال يااوم الساابت الموافاااق  –اكاديميااة الكترونيااة بالتعاااون مااو كلياااة هندسااة الاانفط والتعاادين 

 ( حضور) 0/2/0101

كلياة القاانون  –دوة الكترونية نظمها فر  القاانون الادولي ، ن( التحفظات المستترة علا المعاهدات الدولية).01

 41/3/0101جامعااة بغااداد بالتعاااون مااو وحاادة اباان سااينا للتعلاايم االلكترونااي يااوم الخماايس الموافاااق  –

 شهادة مشاركة –قائمة حضور –( حضور)

الكترونية نظمهاا  ، ورشة عمل( واليات الحد منها تداعيات جائحة كورونا علا االقتصاد العالمي والعراقي).01

 ( حضور) 07/3/0101يوم االربعاء الموافق الجامعة العراقية –مرك  البحوث والدراسات 

، ورشاة عمال ( Google Classroomاسلو  المغايرة في تصميم االختباارات االلكترونياة علاا منصاة ).00

لكترونيااة يااوم الثالثاااء الصااويرة بالتعاااون مااو قساام التقنيااات اال –الكترونيااة نظمتهااا عمااادة المعهااد التقنااي 

  ( حضور)02/3/0101الموافق 

، ناادوة دوليااة ( الحلااوي –المعوقااات  –اجااراءات الساالطة التنفيويااة لمواجهااة جائحااة كورونااا المنجاا ات ).04

 02/3/0101جامعاة الموصال ياوم السابت الموافاق  –كلية الحقوق  –الكترونية نظمها فر  حقوق االنسان 

 ( حضور)

الكترونيااة نظمتهااا وحاادة  ورشااة عماال، ( لعلميااة ونااوابط الترقيااة فااي جامعااة بغاادادتعليمااات الترقيااات ا).03

جامعة بغداد بالتعاون مو وحدة ابن سينا للتعلايم االلكتروناي ياوم االربعااء  –كلية القانون  –الترقيات العلمية 

 شهادة مشاركة – قائمة حضور –( حضور) 00/3/0101الموافق 

كلياة  –، نادوة الكترونياة نظمهاا فار  القاانون العاام ( أسابابها ومعالجاتهاا 0114البطالة فاي العاراق بعاد ).02

 01/3/0101جامعة بغداد بالتعاون مو وحدة ابان ساينا للتعلايم االلكتروناي ياوم الثالثااء الموافاق  –القانون 

 قائمة حضور –( حضور)
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دوة الكترونياة نظمهاا فار  ، ن( اساليب تقدير نريبة الدخل وتطبيقاتها في احتسا  نريبة دخل الموظفين).01

جامعاة بغاداد بالتعااون ماو وحادة ابان ساينا للتعلايم االلكتروناي ياوم الخمايس  –كلية القاانون  –القانون العام 

 شهادة مشاركة –قائمة حضور –( حضور) 11/3/0101الموافق 

بان ساينا للتعلايم ، ورشة عمل الكترونياة نظمهاا وحادة ا( المحانرات التفاعلية عبر التطبيقات االلكترونية).09

 – قائماة حضاور –( حضاور) 14/3/0101الموافاق الثناين ياوم اجامعة بغاداد  –كلية القانون  –االلكتروني 

 شهادة مشاركة

، ندوة اقامهاا فار  القاانون العاام فاي  (اوجديدااوع اقااعما ااعادةافيااونافذااوع ا يااالسرثما ا انونادو ).02

 (حضور) 0117/ 04/10في الكلية بتاريخ  لمحكمة االفترانيةة اجامعة بغداد علا قاع –كلية القانون 

جامعاة بغاداد علاا  –فاي كلياة القاانون  جناائي، ندوة اقامها فر  القاانون ال (اوكميااالج ا اعل افيامقدم ).07

 (حضور) 0117/ 12/11في الكلية بتاريخ  لمحكمة االفترانيةقاعة ا

كلير ااوقرانوناااوخرا مؤرم اأ امر افر اااوقرانونا، ( عاصرةاستدامة قواعد القانون الخاص والتحديات الم).41
 2/44/8442-6ولفر ةاعلا قاعة المؤتمرات في الكلية جامع ابغداداا–

مجلااس تحساان جااودة التعلاايم لكليااات القااانون بالتعاااون مااو شااعبة اقامهااا  ، ورشااة عماال (الهيئااة التعليميااة).41

جامعة بغداد علاا قاعاة الماؤتمرات فاي الكلياة بتااريخ  –نمان الجودة واالعتماد االكاديمي في كلية القانون 

 (محانربصفة ) 0117/ 13/2

اقامتهاا واارة الصاحة نادوة صاحية ( االياداالفحص الطبي قبل الا واج والتوعية الصحية عن الثالسيميا و).40

 (حضور) 7/2/0117جامعة بغداد علا قاعة المؤتمرات في الكلية بتاريخ  –عاون مو كلية القانون تبال

علاا جامعاة بغاداد  –كلية القانون  عامالقانون ال فر ندوة اقامها  ،( الطعن في قرارات تقدير نريبة الدخل).44

 (حضور) 0117/ 2/2بتاريخ   قاعة المؤتمرات في الكلية

حلقاة دراساية اقامهاا فار  القاانون  ، (قوة شخصية القياادة للمارأة العراقياة ودورهاا فاي النقاباات العمالياة).43

 (حضور) 0117/ 1/2جامعة بغداد  بتاريخ   –ة القانون كليالعام  

جامعاة بغاداد   –كلياة القاانون  جناائيالالادولي و القاانون فرعايندوة اقامهاا  ،( مكافحرهااوط قااومخد ات).42

 (حضور) 0117/ 2/2بتاريخ  علا قاعة المؤتمرات في الكلية 

لاايم لكليااات القااانون بالتعاااون مااو شااعبة مجلااس تحساان جااودة التعاقامهااا  ، ورشااة عماال (االدارة والقيااادة).41

جامعة بغداد علاا قاعاة الماؤتمرات فاي الكلياة بتااريخ  –نمان الجودة واالعتماد االكاديمي في كلية القانون 

 (محانربصفة ) 0117/ 41/3

 –كلياة القاانون  جناائيالقانون ال فر ندوة اقامها  ،( اومقا ن ااورش يعاتافيااالوكر وني ااومخد اتارج ي ).49

 (حضور) 0117/ 07/3بتاريخ  علا قاعة المؤتمرات في الكليةجامعة بغداد 

كلياة  عاامالقاانون ال فار نادوة اقامهاا  ،( نمان المدة للتعويض عن الضارر النااجم عان المخلفاات النووياة).42

 (حضور) 0117/ 03/3بتاريخ   علا قاعة المؤتمرات في الكليةجامعة بغداد  –القانون 

 فار نادوة اقامهاا  ،( الجور عماي القطا  الحكومي علا التنمية والبطالة في العاراقالدنا أثر تحديد الحد ا).47

 (حضور) 0117/ 11/3بتاريخ   علا قاعة المؤتمرات في الكليةجامعة بغداد  –كلية القانون  عامالقانون ال

القاانون  فار ا نادوة اقامها ،( القضاء الدساتوري فاي العاراق ودور  فاي حماياة الحقاوق والحرياات العاماة).31

 (بصفة باحا) 0117/ 12/3بتاريخ  علا قاعة المؤتمرات في الكلية جامعة بغداد   –كلية القانون  عامال

علاا  جامعاة بغاداد –كلياة القاانون  جناائيالقاانون ال فر ندوة اقامها  ،( اومأروم ااومجرمعاتافيااوج يم ).31

 (حضور) 0117/ 12/3بتاريخ    قاعة المؤتمرات في الكلية

جامعاة  –، ورشاة عمال اقامهاا وحادة التعلايم المساتمر  فاي كلياة القاانون ( الحقوق المالية للموظاف العاام).30

  (حضور) 0117/ 11/3-12بتاريخ    علا قاعة المؤتمرات في الكلية بغداد

عاة جام –كلياة القاانون  عاامالقاانون ال فر ندوة اقامها  ، (ث ااوخصخص اعلىااالي اداتااوعام افيااودوو أ).34

 (حضور) 0117/ 13/3بتاريخ  علا قاعة المؤتمرات في الكلية بغداد  

/ 11/3جامعاة بغاداد  بتااريخ   –كلياة القاانون حلقاة دراساية اقامهاا فار  القاانون العاام   ، (حق االقتبااس).33

 (حضور) 0117

نون بالتعااون مجلس تحسن جاودة التعلايم لكلياات القاااقامها  ، ورشة عمل (االوار المؤسسي العام للكلية) .32

جامعة بغداد علا قاعة المؤتمرات في الكلية  –مو شعبة نمان الجودة واالعتماد االكاديمي في كلية القانون 

 (حضور) 0117/ 9/3بتاريخ 

علا جامعة بغداد   –كلية القانون في  وحدة التعليم المستمر اقامها ورشة عمل ،  (سنوية المواانة العامة).31

  (حضور) 0117/ 4/3بتاريخ  لية قاعة المؤتمرات في الك

، نادوة اقامهاا ( نقاع متجدد حوي دور القضاء االداري في تأويل القواعد القانونية واستنباو المبادئ منها).39

 0117/ 1/3بتاااريخ   علااا قاعااة المااؤتمرات فااي الكليااةجامعااة بغااداد  –فاار  القااانون العااام كليااة القااانون 

 (حضور)
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 –كليااة القااانون  عااامالقااانون ال فاار ناادوة اقامهااا  ،( فااي العااراق ادات الاانفطالتنظاايم الدسااتوري لتوايااو اياار).32

 (حضور) 0117/ 02/4بتاريخ   علا قاعة المؤتمرات في الكليةجامعة بغداد 

 علا قاعاة الماؤتمرات فاي الكلياةبغداد جامع اا–و ش اعملاا امرهااعمادةاكلي ااوقانونا(انظا ااومق  ات).02

 (حضور) 0117/ 12/4بتاريخ  
كليااة  جنااائيالقااانون ال فاار ناادوة اقامهااا  ،( اال هابيرر ااوجرر ا  افرريااورعررذي اطرر قاعررنااومرحصررلاال رر ا ا).21

 (حضور) 0117/ 1/4بتاريخ   علا قاعة المؤتمرات في الكليةجامعة بغداد  –القانون 

جامعة بغداد  –ن كلية القانو عامالقانون ال فر ندوة اقامها  ،( العلمي بين االستاذ والطالبوسائل التواصل ).21

 (حضور) 0117/ 2/4بتاريخ   علا قاعة المؤتمرات في الكلية

ا–،امرؤرم اأ امر افر اااوقرانونااوعرا اكلير ااوقرانونا(ااالصالحااودسرو ااواومؤسسراريااووا رواواومرأمول).28
بصرف اباحرااو  ريلااولجنر ا)ا40/44/8442ا–ا41ولفرر ةاعلا قاعاة الماؤتمرات فاي الكلياة جامع ابغدادا

 (ي او  يلااوجلس اوعلم
جامعاة  –، ورشة عمل أقامتها شعبة نمان الجودة في كلية القانون ( التقويمية الملفات وتعليمات نوابط).24

 (حضور)ا82/2/8442برا يخا علا قاعة المؤتمرات في الكلية بغداد

و شرر اعمررلاا امهرراا سرر ااوشررؤونا(اآويرر ادخررولامجررالتااوجامعرر اتررمنااومسررروعباتااوعاوميرر ااو صررين ).20
 (حضور)ا81/2/8442اوعلمي افياجامع ابغداداعلىا اع اكلي ااوهندس ااوخوا رميابرا يخا

جامعاة بغاداد  –كلياة القاانون  عاامالقاانون ال فار ندوة اقامها  ،( قراءة في مشرو  قانون الضمان الصحي).22

 (حضور) 0112/ 01/2بتاريخ   علا قاعة المؤتمرات في الكلية

جامعاة  –كلية القانون  عامالقانون ال فر ندوة اقامها ،  (تقدير نريبة الدخلالضوابط السنوية ودورها في ).21

 (رئيس الجلسةبصفة )  0112/ 9/2يوم االثنين الموافق علا قاعة المؤتمرات في الكلية  بغداد

، ورشة عمل عقدتها لجنة ( 0119لسنة  119لجديدة رقم تعليمات الترقيات العلمية االية العمل ب).29

يوم االربعاء علا قاعة المؤتمرات في الكلية مرك ية في جامعة بغداد بالتعاون مو كلية القانون الترقيات ال

 (حضور) 0/2/0112الموافق 

 القاانون فار نادوة اقامهاا ،  (يماة التساوي باين النظرياة والتطبياقالسياسة الج ائية للدولة في مكافحة جر).22

  07/3/0112يااوم االحااد الموافااق  ؤتمرات فااي الكليااةعلااا قاعااة الماا جامعااة بغااداد –كليااة القااانون الجنااائي 

 (حضور)

 –كلية القانون  عامالقانون ال فر ندوة اقامها ،  (أستخدام الحوسبة السحابية في المؤسسات التعليمية).27

 (حضور) 0112/ 07/4يوم االثنين الموافق علا قاعة المؤتمرات في الكلية  جامعة بغداد

 عامالقانون ال فر ندوة اقامها ،  (ناشئة عن عقود النفط في التشريو العراقيتسوية المنااعات االدارية ال).11

 (حضور) 0112/ 02/4وم االثنين الموافق ي علا قاعة المؤتمرات في الكلية جامعة بغداد –كلية القانون 

جامعاة  –ون كلياة القاان عاامالقانون ال فر ندوة اقامها ،  (المواجهة القانونية للمخدرات والمؤثرات العقلية).11

 (حضور) 0112/ 11/4يوم االحد الموافق  علا قاعة المؤتمرات في الكلية بغداد

كليااة  العااام القااانون فاار ، حلقااة نقاشااية عقاادها ( اسااتقالي القضاااء وانعكاساااته علااا الحقااوق والحريااات).10

 (ورحض) 2/4/0112يوم االثنين المصادو  علا قاعة المؤتمرات في الكلية جامعة بغداد –القانون 

ياوم االثناين المصاادو  جامعاة بغاداد –كلية القاانون  العام القانون فر ، حلقة نقاشية عقدها ( ادارة الوقت).14

 (حضور) 2/4/0112

ندوة تثقيفية أقامها مكتب االعالم واالتصاي ، ( عقود الخدمة والجباية والصيانة مو القطا  الخاص) .13

 09 وافقيوم الثالثاء الم جامعة بغداد -القانون الحكومي في واارة الكهرباء وبالتعاون مو كلية 

 (حضور)10/0119/

 –، مؤتمر عقد  قسم القاانون الجناائي كلياة القاانون ( نحو سياسة ج ائية معاصرة تجا  الجرائم االرهابية).12

 (رئيس الجلسة) 00/11/0119جامعة بغداد يوم االربعاء المصادو 

، ورشاة عمال عقادها شاعبة ( 0119 – 0111للعاام الدراساي  ايضاحات استمارة تقييم االداء االلكتروناي).11

 (حضور) 1/11/0119جامعة بغداد بتاريخ  –الضمان والجودة في كلية القانون 

ياوم الخمايس  جامعاة بغاداد –كلية القانون  العام القانون ، حلقة نقاشية عقدها قسم( االستجوا  البرلماني).19

 (حضور) 09/2/0119المصادو 

ياوم الخمايس  جامعاة بغاداد –كلياة القاانون  العاام القاانون ، حلقاة نقاشاية عقادها قسام( لمانيةالمكافأة البر).12

 (حضور) 09/3/0119المصادو 

 جامعااة بغااداد –كليااة القااانون عقاادتها ناادوة ، ( نحااو رؤيااة متكاملااة فااي مكافحااة الفساااد االداري والمااالي).17

 (حضور)  14/3/0119تاريخ بالتعاون مو المفتش العام لواارة الداخلية ب

، ( 0112لسانة  49دراسة تحليلية لقانون العمال الجدياد رقام  –قانون العمل الجديد بين التحديا والتقليد ).91

 (حضور)  01/4/0119تاريخ ب جامعة بغداد –كلية القانون الخاص  القانون قسم عقدهاندوة 
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 –كلياة القاانون  العاام القاانون ، حلقاة نقاشاية عقادها قسام( هوية االشخاص الكترونياتقنيات التحقق من ) .91

 (حضور) 10/1/0119يوم الخميس المصادو  جامعة بغداد

 جامعاة بغاداد –كلياة القاانون  العاام القاانون ، حلقة نقاشاية عقادها قسام( م ايا وعيو  تطبيق الخصخصة).90

 (حضور) 2/1/0119يوم االثنين المصادو 

 –قاشاية عقادها قسام القاانون العاام كلياة القاانون ، حلقاة ن( 0119السياسة الضريبية للدولة فاي موااناة ).94

  (حضور) 7/1/0119جامعة بغداد يوم االثنين المصادو 

جامعة بغداد ياوم الخمايس  –، حلقة نقاشية عقدها قسم القانون العام كلية القانون ( المواانة العامة جااةا).93

 (حضور) 07/10/0111المصادو 

جامعاة  –كلياة القاانون  العاام القاانون ، حلقاة نقاشاية عقادها قسام( استخدام التقنيات الحديثة في الندريس).92

 (حضور) 09/10/0111المصادو  الثالثاءيوم  بغداد

يااوم  جامعااة بغااداد –كليااة القااانون  العااام القااانون ، حلقااة نقاشااية عقاادها قساام( الماانه  الدسااتوري العملااي).91

 (حضور) 13/10/0111االربعاء المصادو 

، مؤتمر أقامته جمعية نساء بغداد في فندق ركن كهرمانة الكائن في ( عنف ند المرأةالحد من التميي  وال) .99

 (حضور) 14/10/0111 يوم الثالثاء المصادوالكرادة 

، محاناارة توعويااة نظمتهااا وحاادة ( االساااليب االداريااة الحديثااة ودورهااا فااي الحااد ماان الااروتين الحكااومي).92

 (حضور) 10/10/0111اد يوم االثنين المصادو جامعة بغد/ التعليم المستمر في كلية القانون

الوي أقيم علا مالعب كلية النربية البدنية وعلوم ( 27الدورة )حفل التخرج المرك ي لطلبة جامعة بغداد .97

 3/10/0111الريانة في الجادرية يوم األحد المصادو 

كلية  –أقامه قسم القانون الدولي مؤتمر ( تع ي  القانون الدولي االنساني من خالي العدالة الجنائية الدولية).21

 (حضور) 41/11/0111-07جامعة بغداد علا قاعة المؤتمرات في الكلية للفترة / القانون

شاعبة الضامان والجاودة فاي كلياة ، محانرة توعوية نظمتها ( المقيم الخارجي لوصف البرنام  االكاديمي).21

 (بصفة مشار ) 0111/ 04/11 يوم االربعاء الموافقجامعة بغداد  –القانون 

، محانارة توعوياة نظمتهاا وحادة التعلايم ( نحو نظام جديد لتحديد المبالغ النقدية فاي النصاوص القانونياة).20

  (حضور) 11/11/0111جامعة بغداد يوم الخميس المصادو / المستمر في كلية القانون

لايم المساتمر فاي كلياة ، محانارة توعوياة نظمتهاا وحادة التع( أخالقيات مهنة التدريساي والباحاا العلماي).24

 (حضور) 4/11/0111جامعة بغداد يوم الخميس المصادو / القانون

قسام / ، ورشة عمل أقامتها شعبة تقيايم االداء( 0111 -0112تعليمات ونوابط الملفات التقويمية للعام ).23

الثالثاااء  جامعااة بغااداد يااوم-ناامان الجااودة واالداء الجااامعي فااي جامعااة بغااداد بالتعاااون مااو كليااة القااانون  

 (حضور) 0111/ 1/11المصادو 

كليااة بالتعاااون مااو جمعيااة نساااء بغااداد اقامتهااا ورشااة تدريبيااة  (لعنااف نااد الماارأةلمناهضااة التشااريعات ).22

هدفها نشر الوعي القانوني بشأن تشريعات مناهضة العناف ناد المارأة باين ولباة كلياة القانون جامعة بغداد 

 (ابصفة باح) 41/11/0111القانون بتاريخ 

/ ، محانرة توعوية نظمتها وحدة التعليم المستمر في كلياة القاانون( جريمة الرشوة وأثرها علا المجتمو).21

 (حضور) 19/11/0111جامعة بغداد يوم االثنين المصادو 

، محانارة توعوياة نظمتهاا لجناة الترقياات العلمياة فاي كلياة ( تعليمات الترقيات العلمياة فاي جامعاة بغاداد).29

 ((حضور) 14/11/0111عة بغداد يوم الخميس المصادو جام –القانون 

، محانارة توعوياة نظمتهاا وحادة التعلايم المساتمر ( مكافحة الفساد في نوء المعايير الدولياة واالقليمياة).22

 (حضور) 1/11/0111جامعة بغداد يوم الخميس المصادو / في كلية القانون

شااعبة الضاامان والجااودة فااي كليااة  أقامتهااا ورشااة عماال، ( نمااوذج تصااميم مواصاافات البرنااام  الحكااومي).27

 (حضور) 0111/ 12/2جامعة بغداد بتاريخ   –القانون 

جامعاة  –كلياة القاانون الخااص  القاانون قسامنادوة اقامهاا ، ( المصارو االسالمية بين النظرياة والتطبياق).71

 (حضور)  10/2/0111تاريخ ب بغداد

العلمياة فاي كلياة القااانون  االقسااامؤتمر علماي اقامتاه ما ، (دور ولباة الدراساات العلياا فاي خدمااة المجتماو).71

 (فر  القانون العام –بصفة مشرو علا بحوث ولبة الدراسات العليا ) 01/3/0111جامعة بغداد بتاريخ 

تااريخ  ب جامعاة بغاداد –كلياة القاانون الخاص  القانون قسمندوة اقامها ، ( نرورات تعديل قانون الشركات).70

 (حضور)  01/3/0111

كلياة القاانون  الجنائي القانون قسم، حلقة نقاشية عقدها ( لة التصالحيةدالعاور العشائر ورجاي الدين في د).74

 (حضور)  17/3/0111تاريخ  ب جامعة بغداد –

تاااريخ ب جامعااة بغااداد –كليااة القااانون الاادولي  القااانون قساامناادوة اقامهااا ، ( حاارو  الفضاااء االلكترونيااة).73

 (حضور)  9/3/0111
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ناادوة  ،( 0114لسانة  19حليلياة فاي قاانون التعاديل الخاامس لقاانون مجلاس شاورل الدولاة رقام قاراءة ت).72

 (حضور) 0111/ 3/3بتاريخ  جامعة بغداد   –كلية القانون  عاماقامها قسم القانون ال

داد  جامعاة بغا –كلياة القاانون  عامندوة اقامها قسم القانون ال ،( التأديبية اتدور التشريو في تحديد المخالف).71

 (حضور) 0111/ 07/4بتاريخ  

جامعاة بغاداد بالتعااون  –محانرة اقامتها كلية القاانون ( القواعد واالحكام المرورية حماية الرواح االفراد).79

 (حضور) 14/4/0111مو مديرية المرور العامة بتاريخ 

كلياة  الجناائي القاانون قسام نادوة اقامهاا، ( في ارساء معالم النظام الجنائي االساالمي(  )دور االمام علي ).72

 (حضور)  0/4/0111تاريخ  ب جامعة بغداد –القانون 

جامعاة  –شعبة الضمان والجاودة فاي كلياة القاانون  ، ورشة عمل أقامتها( آلية ملئ استمارات تقييم االداء).77

 (حضور) 0111/ 17/1بغداد بتاريخ  

كليااة  0111/ 10/1بتاااريخ   عااامال ناادوة اقامهااا قساام القااانون ،( األساابا  والمعالجااات: هجاارة الشاابا ).111

 (عقببصفة م)جامعة بغداد   –القانون 

/ 11/1بتااريخ   عاامنادوة اقامهاا قسام القاانون ال( فاي التعلايم االلكتروناي 0ورق استخدام تقنيات الويب ).111

 (حضور)جامعة بغداد   –كلية القانون  0111

، ماؤتمر اقاماه فار  القاانون الخااص  (المقاارنالحماية القانونية للملكية الفكرياة فاي القاانون العراقاي و).110

 (حضور)  11/11/0112-11للفترة  جامعة بغداد –كلية القانون 

شاعبة الضامان والجاودة فاي كلياة  ، ورشاة عمال أقامتهاا (نماوذج تقاويم االداء الاوظيفيملئ اساتمارات ).114

 (حضور) 0112/ 9/11جامعة بغداد بتاريخ   –القانون 

جامعااة بغااداد  –شااعبة الضاامان والجااودة فااي كليااة القااانون  ، ورشااة عماال أقامتهااا (التواقيااو االلكترونيااة).113

 (بصفة مشار ) 0112/ 02/2بتاريخ  

 0112/ 2/ 02ندوة اقامها قسام القاانون العاام بتااريخ  ،  (قاعدة التخصيص المالي في المواانة العامة).112

 (حضور)جامعة بغداد   –كلية القانون 

نادوة اقامهاا قسام القاانون الادولي بتااريخ   ، (ئة في االنهاار الدولياة المشاتركةنعف الحماية الدولية للبي).111

 (حضور)جامعة بغداد   –كلية القانون  0112/ 3/2

 0112/ 1/3ناادوة اقامهااا قساام القااانون العااام بتاااريخ   ، (النظااام القااانوني للنشاااو االقتصااادي الحكااومي).119

 (حضور)جامعة بغداد   –كلية القانون 

ناادوة قامهااا قساام القااانون الخاااص كليااة  ، (لعامااة والمختلطااة وأثرهااا علااا االقتصاااد العراقاايالشااركات ا).112

 (حضور) 0112/ 02/0جامعة بغداد  بتاريخ   –القانون 

 –شعبة الضمان والجودة في كلياة القاانون  ، ورشة عمل أقامتها (آلية ملئ استمارة التقويم االلكتروني) .117

 (حضور) 0112/ 00/0جامعة بغداد بتاريخ  

شعبة الضمان والجودة فاي كلياة ندوة أقامتها  ،  (الريادية االكاديمية ودورها في تحقيق االداء االكاديمي).111

 (حضور) 0112/ 9/1جامعة بغداد بتاريخ   –القانون 

جامعة بغداد علا / كلية القانون –ندوة أقامها قسم القانون العام ( في العراق الصياغة التشريعيةأصوي ).111

 ( رئيس الجلسة بصفة) 2/2/0113بتأريخ المؤتمرات في الكلية قاعة 

جامعة بغداد في مبنا الكلية بتأريخ  –في كلية القانون ندوة أقامتها لجنة حقوق االنسان  (حق االنتخا ).110

 (حضور) 4/3/0113

مبنا جامعة بغداد في  –في كلية القانون ندوة أقامتها لجنة حقوق االنسان ( حق االنسان في الحياة).114

 (حضور) 41/4/0113الكلية بتأريخ 

في كلية  الدوليندوة أقامها قسم القانون ( الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في الن اعات المسلحة).113

 (حضور) 03/0/0113جامعة بغداد في مبنا الكلية بتأريخ  –القانون 

اارة التعليم العالي والبحا العلمي و -ندوة نظمتها دائرة البحا والتطوير ( الفيدرالية وأشكاي الحكم) .112

 (  بصفة باحا) 7/10/0114علا قاعة السالم في جامعة النهرين يوم االثنين الموافق 

كلية  –مؤتمر أقامه قسم القانون العام ( بين النظرية والتطبيق 0112دستور جمهورية العراق لسنة ).111

 ( بصفة باحا) 10/0114/ 2-4رة جامعة بغداد علا قاعة المؤتمرات في الكلية للفت/ القانون

ورشة عمل أقامتها شعبة الضمان والجودة في كلية القانون جامعة بغداد ( استمارة تقييم االساتوة).119

 (حضور) 1/10/0114بتأريخ 

 –ندوة أقامها قسم القانون العام في كلية القانون ( نحو تأسيس قضاء اداري متخصص في العراق).112

 (بصفة رئيس الجلسة) 9/7/0114بتأريخ  جامعة بغداد في مبنا الكلية
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عقدته واارة الدولة لشؤون مجلس النوا  بتأريخ ( الملتقا الخاص بالتوعية القانونية).117

 (حضور)3/7/0114

جامعة بغداد بالتعاون مو منظمة االمم  –كلية القانون مؤتمر أقامته ( العدالة التصالحية في العراق).101

 (حضور) 07/2/0114 بتأريخ اليونسيف – المتحدة لرعاية الطفولة في العراق

جامعة بغداد  بالتعاون مو  –ندوة عقدها سم الضمان والجودة في كلية القانون ( ثقافة الطالب الجامعي).101

 (حضور)7/2/0114بتأريخ  قسم الضمان والجودة في جامعة بغداد

جامعة  –في كلية القانون  وليالدندوة أقامها قسم القانون  (حقوق الدولة المتشاوئة في المياة الدولية).100

 (حضور) 01/4/0114بغداد في مبنا الكلية بتأريخ 

مؤتمر اقامته واارة الخارجية  (ما  خبراء عر  وأجانب لتفعيل النظام األساسي للبرلمان العربيجتا).104

اارة كتا  و   17/4/0114العراقية بالتعاون مو جامعة الدوي العربية علا قاعة الرشيد في بغداد بتأريخ 

  (مشار بصفة ) 11/4/0114في  4/0191/ت/11الخارجية العدد 

جامعة بغداد علا قاعة /ورشة عمل أقامها قسم الطلبة والتصديقات ( تحسين اداء اللجان االمتحانية) .103

 (حضور) 9/4/0114جامعة بغداد بتأريخ / االدريسي في كلية العلوم 

رئيس القمة العربية في )اقيم برعاية جمهورية العراق مؤتمر ( كتابة الدساتير في دوي الربيو العربي).102

كتا  واارة الخارجية  2/10/0110بالتعاون مو جامعة الدوي العربية في القاهرة بتأريخ ( 04دورتها 

 (مشار بصفة )  4/10/0110في  71/11711/المرك /ع/4العدد 

منظمة اليونيسف علا مبنا كلية  - الهيئة الطبية الدوليةدورة تدريبية أقامتها ( العدالة التصالحية).101

 (بصفة متدر ) 0110مايس  04-01القانون للفترة من 

منظمة  – ورشة عمل أقامتها الهيئة الطبية الدولية( لعدالة من أجل األوفايبرنام  ا/ العدالة التصالحية ).109

 (حضور) 01/3/0114 جامعة بغداد في–علا قاعة المكتبة االفترانية في كلية القانون  اليونيسف

الوكالة االمريكية الدولية في بغداد / ورشة عمل أقامها برنام  ترابط ( العراق والمقصلة التشريعية).102

 (حضور) 0111ايلوي  11بتأريخ 

تشرين الثاني   11بغداد / ندوة تم عقدها في مقر واارة الصناعة والمعادن ( تجربة الفدرالية في العراق).107

 (   بصفة باحا)0117

مؤتمر اقامه معهد ماكس بالن  للقانون الدولي العام والقانون العام المقارن ( قانون في العراق سيادة ال) .141

 (   بصفة باحا)0117ايلوي  19 – 13في اربيل للفترة من 

أوجه العالقة المتبادلة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيوية في دستور جمهورية العراق لسنة ) .141

جامعة  -في كلية القانون  المؤتمراتبيت الحكمة علا قاعة / الدراسات القانونية ندوة أقامها قسم ، (0112

 (  بصفة باحا)0117ح يران  02بغداد في 

مؤتمر ( المؤتمر األوي للسادة المحافظين ورؤساء المجالس في المحافظات التي لم تنتظم في اقليم ) .140

 (  بصفة باحا) 0117ح يران  2رشيد بغداد أقامته واارة الدولة لشؤون المحافظات علا قاعة فندق ال

بيت الحكمة علا / ندوة أقامها قسم الدراسات القانونية ( الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمة الجامعية ) .144

 (حضور) 0117ايار  09جامعة بغداد في  -في كلية القانون  مؤتمراتقاعة ال

بيت الحكمة / وة أقامها قسم الدراسات القانونية ند( النظام القانوني لتشريعات أسواق الماي في العراق ) .143

 (بصفة مقرر الجلسة) 0117اذار  01جامعة بغداد في  -في كلية القانون  المؤتمراتعلا قاعة 

بيت / ندوة أقامها قسم الدراسات القانونية ( رؤل مستقبلية عن قانون نريبة الدخل في العراق ) .142

 (حضور) 0117شباو  01جامعة بغداد في  -انون في كلية الق المؤتمراتالحكمة علا قاعة 

بيت الحكمة علا / ندوة أقامها قسم الدراسات القانونية ( القضاء االداري في العراق الواقو والطموح ) .141

 (بصفة مقرر الجلسة) 0117كانون الثاني  01جامعة بغداد في  -في كلية القانون  المؤتمراتقاعة 

المؤتمر المرك ي العلمي السنوي لبيت الحكمة الوي أقيم علا قاعة ( بناء العراق .. بناء االنسان ) .149

 (بصفة باحا) 0112كانون األوي  01 – 12المسرح الووني في بغداد للفترة من 

بيت الحكمة / حلقة نقاشية أقامها قسم الدراسات القانونية ( الونو األمني للشركات األمنية الخاصة ) .142

 (بصفة مقرر الجلسة) 0112تشرين أوي  09جامعة بغداد في  -لقانون في كلية ا المؤتمراتعلا قاعة 

ندوة  أقامها قسم الدراسات ( المحكمة االتحادية العليا واختصاصها بالرقابة علا دستورية القوانين ) .147

 0112ح يران  02جامعة بغداد في  -في كلية القانون  المؤتمراتبيت الحكمة علا قاعة / القانونية 

 (بصفة باحا)
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بغداد في  علا قاعة المؤتمرات جامعة \ندوة أقامتها كلية القانون ( فاعلية عمل المرأة في الجامعة ) .131

 (بصفة باحا)0112ح يران  02

بيت الحكمة علا قاعة / ندوة أقامها قسم الدراسات القانونية ( قانون التجارة ونرورات التغيير )  .131

 (بصفة مقرر الجلسة) 0112مارس  13ي جامعة بغداد ف -في كلية القانون  المؤتمرات

حلقة نقاشية أقامها قسم ( تطبيق القانون االجنبي في المحاكم العراقية في المسائل المدنية والتجارية ) .130

نيسان  04جامعة بغداد في  -في كلية القانون  المؤتمراتبيت الحكمة علا قاعة / الدراسات القانونية 

 (حضور)0112

بيت الحكمة / ملتقا أقامه قسم الدراسات القانونية ( لقانون االحواي الشخصية االفاق المستقبلية ) .134

 (بصفة مقرر الجلسة) 0112آذار  12 -13الجامعة االهلية في بابل للفترة    -بالتعاون مو كلية القانون 

لمرأة ورشة عمل أقامها معهد ا( المعوقات التي تواجه االكاديميات العراقيات خالي المرحلة الراهنة).133

 (حضور) العراق -بغداد  0119تموا  11القيادية علا قاعة المرك  الثقافي النفطي في 

بالتعاون مو  أقيمتورشة تدريبية  (أهمية المشاركة في االنتخابات ودور الجمعية الوونية المنتخبة).132

علا قاعة  أقيمتولبة واساتوة الجامعة المستنصرية : منظمة اصدقاء الديمقراوية، الفئة المستهدفة

   (بصفة محانر)العراق  -بغداد  3/11/0113في الجامعة المستنصرية 

ورشة ( 0113العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة قانون ادارة الدولة حق المرأة في االنتخا  في ظل ).131

 07/11/0113ساحة االندلس في  –مقرها الكائن في بغداد عمل أقامتها منظمة صابرين االنسانية في 

 (فة محانربص)

مؤتمرأقامه المعهد الجمهوري الدولي علا قاعة نادي ( فيها المجتمو المدني منظماتاالنتخابات ودور ).139

 (حضور) العراق –بغداد  0113ا   41- 41الصيد للفترة 

مؤتمر اقامته جمعية سمير اميس للدفا  عن حقوق المرأة ( من أجل ثقافة سياسية للمرأة العراقية).132

 (حضور) العراق –بغداد  0113ا   4-0للفترة من 

 ورشة تدريبية اقيمت بالتعاون بين معهد قضايا المرأة والمعهد الجمهوري لدولي (المرأة والدستور).137

 (محانربصفة )العراق  -بغداد  2/0113-2الا  9-00من   للفترة

في  اءفندق الحمرأقامه المعهد الجمهوري الدولي علا قاعة  (بناء التحالفات) مؤتمر المنظمات النسوية.121

 (حضور) العراق –بغداد  0113تموا  11

اذار  02ندوة أقامها بيت الحكمة  في ( المجتمعات المحلية كمدخل للتغيير –تنمية المجتمو المدني ) .121

 (حضور) العراق –بغداد  0113

مه التجمو مؤتمر أقا( واالتفاق علا قانون ادارة الدولة في الفترة االنتقالية 149الغاء القرار رقم ).120

 (حضور) العراق –بغداد  0113اذار  2النسائي العراقي المستقل علا قاعة نادي الصيد في 

أقيم علا قاعة  امرأة 1111اي  مؤتمر( حقوق ال وجة في امواي االسرة بعد الوفاة او الطالق) .124

 (بصفة باحا) العراق -بغداد  0113شباو  10 المؤتمرات جامعة بغداد في

 02مؤتمر أقامه التجمو النسائي العراقي المستقل في قصر المؤتمرات في ( رأة السياسيتفعيل دور الم).123

 (حضور) العراق –بغداد  0113كانون الثاني 

 02نيسان في مقر القاوو في  7ندوة أقامها المجلس االستشاري قاوو ( المرأة والمشاركة السياسية).122

 (حضور) العراق –بغداد  0113كانون الثاني 

كانون  19ندوة أقامها برنام  التنمية والمساعدات في قصر المؤتمرات في ( 149 عية القرار مدل شر).121

 (بصفة باحا) العراق -بغداد   0113الثاني 

برام  –مشرو  الديموقراوية)ورشة تدريبية بالتعاون مو المعهد العراقي ( الحقوق السياسية للمرأة).129

 (  بصفة محانر) 0114كانون األوي  02في  الكرادة –في مقر  الكائن في بغداد ( المرأة

 – 02مؤتمر أقامه صندوق األمم المتحدة االنمائي للمرأة للفترة ( نحو صياغة مستقبل المرأة العراقية).122

 (حضور)العراق  –بغداد  0114آ   07

نيسان برنام  التنمية  7ندوة أقامها المجلس االستشاري قاوو ( المرأة واالستقالي االقتصادي).127

 (حضور) العراق –بغداد  0114كانون الثاني  7لمساعدات علا قاعة مرك  المغيرة للتأهيل في وا

 

 

 

 : والشهادات التقديرية الشكر والتقدير

 82/2/8484فياا0001/ا2 اتااوري ااورعلي ااوعاوياواوبحاااوعلميااااااااااوسيداوكيلشك اورقدي امنا.4
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 44/2/8484فياا218/ا8 اوااااااااواوبحاااوعلمياااااااااااااشك اورقدي امنامعاوياوري ااورعلي ااوعاوي.8
 82/2/8484فياا122/ااا/اا2/ا6اوسيدا  يلاجامع ابغداداااااااااااااااااااااااااااااااااشك اورقدي امن.1
 6/2/8484فياا842/ا8 اوااااااااشك اورقدي امنامعاوياوري ااورعلي ااوعاوياواوبحاااوعلمياااااااااااا.0
 2/48/8442فياا0122/ا ا ااااجامع ابغداداااااااااااااااا–ي امنااوسيداعميداكلي ااوقانوناشك اورقد.2
 6/44/8442فياا1268/ا ا ااااجامع ابغداداااااااااااااااا–شك اورقدي امنااوسيداعميداكلي ااوقانونا.6

 14/10/0112في  3319/ م                   جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.9

 0/10/0112في  3194/ م                     جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.2

 13/11/0112في  4749/ م                   جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.7

 3/4/0112في  3/1/4207/ق            من معالي واير التعليم العالي والبحا العلمي    كر وتقدير ش.11

 3/0/0112في  4092           رئيس جامعة بغداد                                    كر وتقدير من السيدش.11

 4/10/0119في  4291/ م                    جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.10

 00/11/0119في  4901/ م                  جامعة بغداد –القانون كر وتقدير من السيد عميد كلية ش.14

 1/11/0119في  4201/ م                    جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.13

 11/3/0119                                        جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.12

 17/10/0111في  3401/ م                  جامعة بغداد –ر وتقدير من السيد عميد كلية القانون كش.11

 4/10/0111في  4291/ م                    جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.19

 02/11/0111في  4774/ م                  جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.12

 09/11/0111في  4722/ م                  جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.17

 00/11/0111في   4901                    جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.01

 41/2/0111في  4191/ م                  جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.01

 41/1/0111                                  واير التعليم العالي والبحا العلمي            السيدتهنئة من .00

  (بمناسبة الحصوي علا درجة االستاذية)

 2/2/0111                                                       بغداد رئيس جامعةمن السيد شهادة تقديرية .04

 2/2/0111    في 217/م ج                                           تهنئة من السيد رئيس جامعة النهرين.03

 (بمناسبة الحصوي علا درجة االستاذية)

 02/3/0111في  1229                        جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.02

                 17/3/0111                                             جامعة بغداد   –السيد عميد كلية القانون تهنئة من .01

 (بمناسبة الحصوي علا درجة االستاذية).09

 13/3/0111في      0213/أ أ                تهنئة من السيد رئيس جامعة بغداد                            .02

 (الحصوي علا درجة االستاذيةبمناسبة )

 2/4/0111                                                         بغداد رئيس جامعةمن السيد شهادة تقديرية .07

 41/4/0112في  1312/ م                    جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.41

 12/10/0113في  2411/ م                  جامعة بغداد –قانون من السيد عميد كلية التثمين جهود .41

 04/11/0113في  1/1/10/1117              واير العدي                  السيدمعالي كر وتقدير من ش.40

 04/11/0113                                  جامعة بغداد –من السيد عميد كلية القانون شهادة تقديرية .44

 04/7/0113في  3100/م                جامعة بغداد      –تقدير من السيد عميد كلية القانون كر وش.43

 07/1/0113في  4101/م                جامعة بغداد      –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.42

 13/2/0113ي ف 111/1403/ق ت                   يدة مدير عام المعهد القضائيشكر وتقدير من الس.41

 04/4/0113في  9914             رئيس جامعة بغداد                                كر وتقدير من السيدش.49

 11/4/0113في  1431/ م                     جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.42

 11/0/0113في  2/021م و                   شكر وتقدير من معالي واير التعليم العالي والبحا العلمي.47

 00/1/0113في  237/ م                       جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.31

 2/10/0114                                    جامعة بغداد –من السيد عميد كلية القانون شهادة تقديرية .31

 41/11/0114                                  جامعة بغداد –د عميد كلية القانون من السيشهادة تقديرية .30

 01/7/0114في   911                          التراث الجامعة          كر وتقدير من السيد عميد كلية ش.34
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 00/7/0114ي ف 3221/م                 جامعة بغداد     –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.33

 2/2/0114في  4791/م                  جامعة بغداد      –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.32

 7/9/0114في  4197/م                  جامعة بغداد      –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.31

   41/3/0114في  9/12/1000              تكريت جامعة  –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون .39

 02/4/0114في  2/214م و           شكر وتقدير من معالي واير التعليم العالي والبحا العلمي      .32

                                   01/10/0110في  121/م               بغداد     جامعة  –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون .37

 9/11/0110                                   جامعة بغداد –من السيد عميد كلية القانون تقديرية شهادة .21

   1/11/0110في  2413                  جامعة بغداد       –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون .21

               00/3/0110في  1732                 جامعة بغداد       –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون  .20

 12/3/0110في  127                          جامعة بغداد –كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون ش.24

 11/3/0110في  1911                  بغداد      جامعة  –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون .23

 01/0/0110في  1114                        جامعة بغداد –القانون شكر وتقدير من السيد عميد كلية .22

 11/1/0110في  174                          جامعة بغداد –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون .21

 14/4/0110في  2/911                        شكر وتقدير من السيد واير الدولة لشؤون المحافظات .29

 02/2/0111                                   ير من السيد رئيس قسم القانون العام               شكر وتقد.22

 01/1/0111في  10/2/3/112             شكر وتقدير من السيدة مدير عام المعهد القضائي         .27

         0/9/0117في  0/113/                     شكر وتقدير من السيدة واير الدولة لشؤون المحافظات   .11

 0117/  1/ 14في  4/07                 شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس االمناء لبيت الحكمة   .11

 0112/  11/ 04في  4/1120             ةشكر وتقدير من السيد رئيس مجلس االمناء لبيت الحكم.10

 0112/  7/ 00في  4/1442               رئيس مجلس االمناء لبيت الحكمةشكر وتقدير من السيد .14

 0112/ 9/  1في   4/739               شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس االمناء لبيت الحكمة    .13

 0112/  2/  01 في 4/172              شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس االمناء لبيت الحكمة   .12

 0112/ 3/  1في   4/331                الحكمة   شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس االمناء لبيت .11

  0119/  11/  00 في 1110                                   جامعة بغدادمن السيد رئيس شكر وتقدير .19

 11/10/0111في  1/1417/              شكر وتقدير من السيد مدير عام المعهد القضائي           .12

 0113/  11/  07                                                  ين االنسانيةمنظمة صابر منشكر وتقدير .17

 0113/  1/  2                                    مشرو  الديموقراوية )شكر وتقدير من المعهد العراقي .91

      (برام  المرأة  –       

 

 

 : الدورات التدريبية

1. (Google Classroom) جامعاة /أقامهاا مركا  ابان ساينا  ( للصفوو التعليمياة 99الدورة ) بيةدورة تدري

بموجاب ( تأيياد مشااركة) 0117/  3/  02-03بغداد علا قاعة المرك  يومي االربعاء والخميس الموافقاان 

شااهادة ) 02/3/0117فااي  011االماار االداري الصااادر عاان مركاا  اباان سااينا للتعلاايم االلكترونااي الماارقم 

 (مشاركة

/ كليااة القااانون / دورة تدريبيااة أقامتهااا وحاادة التعلاايم المسااتمر  )ق الماليااة لمااوظفي الخدمااة المدنيااةالحقااو).0

  0117/ 3/  12 – 13جامعة بغداد  للفترة 

 – 0جامعاة بغاداد  للفتارة / كلياة االدا  / دورة تدريبية أقامتها وحدة التعليم المساتمر ( سالمة اللغة العربية).4

 (شاركةشهادة م) 0112/ 10/  1

كلياة الرافادين الجامعاة هاا تورشة عمل تدريبية تطبيقية أقام( والممتحن الخارجي وصف البرنام  االكاديمي).3

-3للفتارة  جهاا االشاراو والتقاويم العلماي/ نمان الجودة قسم دائرة التعليم الجامعي االهلي بالتعاون مو / 

 (شهادة مشاركة) 2/3/0119

ورشاة عمال تدريبياة أقامتهاا ( قرار مشارو  قاانون مناهضاة العناف األساريحوي مفهوم وآليات المدافعة إل).2

  (شهادة مشاركة) 0119/ 09/4-02جمعية نساء بغداد للفترة 
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دورة تدريبياة أقامتهاا جمعياة نسااء ( حقوق المارأة فاي ناوء المعاايير الدولياة والقاوانين الوونياة العراقياة).1

شاهادة ) 0111/ 03/11 – 12اد في كلياة القاانون للفتارة مان جامعة بغد –بغداد بالتعاون مو كلية القانون 

  (مشاركة

واارة التعلاايم العااالي والبحااا / دورة تدريبيااة أقامهااا مركاا  البحااوث النفسااية ( تطااوير المهااارات القياديااة) .9

 (شهادة مشاركة) 0112/ 11/  2 – 3في مرك  البحوث النفسية الكائن في جامعة بغداد للفترة العلمي 

منظمة اليونيسف علا مبناا كلياة القاانون  -دورة تدريبية أقامتها الهيئة الطبية الدولية ( الة التصالحيةالعد) .2

 (شهادة مشاركة) 0110مايس  04-01للفترة من 

/ دورة الترقيات العلمية ، دورة في الحاسو  لغرض الترقية العلمية التاي أقامهاا مركا  الحاسابة االلكترونياة .7

ووثيقاة  شاهادة مشااركة) 0117 \ 11 \ 3 - 1ليم المستمر في جامعة بغداد للفتارة مان مرك  التطوير والتع

 (نجاح في امتحان الكفاءة بالحاسبات

برنام  ادارة الحكم في الدوي العربية التاابو  –الدورة التدريبية حوي قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية .11

 ( شهادة مشاركة) 0112تشرين األوي  \اكتوبر  03 -00لبرنام  األمم المتحدة اإلنمائي للفترة 

  -جامعاة بغاداد / للتدريسيين نظمت مان قبال مركا  التطاوير والتعلايم المساتمر ( 70)دورة التأهيل التربوي .11

 ( شهادة مشاركة) 0119/  7/  41 – 0واارة التعليم العالي والبحا العلمي للفترة 

 يس جامعة بغداد لكوني من التدريسيينحصلت علا كتا  شكر وتقدير من قبل السيد رئ 

 11/0119/ 00في  1110وذل  بموجب الكتا  المرقم العشرة االوائل في هو  الدورة          

/ للتدريسايين نظماات مان قبال مركا  التطاوير والتعلايم المسااتمر ( السادساة والساتون ) دورة اللغاة العربياة .10

  ( شهادة مشاركة) 0119/  7/ 41 – 0لعلمي للفترة واارة التعليم العالي والبحا ا  -جامعة بغداد 

أقامهااا ( ادماااج أدوات تحلياال النااو  االجتماااعي فااي التخطاايط التنمااوي العراقااي ) الاادورة التدريبيااة حااوي  .14

األردن  -تشرين أوي في فندق المرياديان عماان  0113 - 3 -0صندوق األمم المتحدة االنمائي للمرأة للفترة 

 (شهادة مشاركة)

/  4/  9 - 0/  13للفتارة مان  من قبل معهاد الصاحافة  نظمتللصحافة الدولية  المبادئ األساسيةة في دور.13

 (شهادة مشاركة) العراق -بغداد  0113

الجامعااة المستنصاارية واارة التعلاايم العااالي والبحااا / دورة فااي اللغااة العربيااة نظماات ماان قباال كليااة االدا  .12

 (وثيقة نجاح في امتحان الكفاءة باللغة العربيةادة مشاركة وشه) 0111/  9/  12 – 1العلمي للفترة 

واارة التعلاايم العااالي  / معهااد الدراسااات العلياا للحاساابات والمعلوماتياة نظمات ماان قبال دورة فاي الحاسااو .11

 (شهادة مشاركة ووثيقة نجاح في امتحان الكفاءة بالحاسبات)1772/  9/  12 – 1والبحا العلمي للفترة 

ارة التعلايم وا/ اللجنة المرك ية للغات االجنبية الحياة من قبل  نظمتفي تعليم اللغة االنكلي ية ة متقدمة دور.19

شهادة مشاركة ووثيقة نجاح في امتحان الكفااءة ) 1770 / 3/  11 – 4/  02العالي والبحا العلمي للفترة 

 (باللغة االنكلي ية

 

 

 : النشاوات االجتماعية
دوات وورع العمل الخاصة بمنظمات المجتمو المدني والقاء المحانرات لغارض المساهمة في المؤتمرات والن

 :بحقوق االنسان عموما وحقوق المرأة علا وجه الخصوص  القانونيةالدستورية والتوعية 

 

اقامة ورشة تدريبية بالتعاون مو جمعية نسااء بغاداد هادفها نشار الاوعي القاانوني بشاأن تشاريعات مناهضاة .1

 41/11/0111بين ولبة كلية القانون بتاريخ  العنف ند المرأة

لمعهاد الادولي لقاوانين امشااريو وهاو احاد ( مرشادة ) عراقياة بصافة المشاركة في مشرو  المرأة القيادياة ال.0

  0111 – 0117 مكتب العراق \جامعة ديبوي  –حقوق االنسان 

بصفة ) (ية الوونية المنتخبةأهمية المشاركة في االنتخابات ودور الجمع)اقامة ورشة تدريبية بعنوان .4

ولبة واساتوة الجامعة المستنصرية  :، الفئة المستهدفة  بالتعاون مو منظمة اصدقاء الديمقراوية (محانر

   3/11/0113في أقيمت علا قاعة الجامعة المستنصرية 

لمرحلة االنتقالية العراقية لقانون ادارة الدولة حق المرأة في االنتخا  في ظل )بعنوان اقامة ورشة تدريبية .3

ساحة  –منظمة صابرين االنسانية في مقرها الكائن في بغداد  بالتعاون مو( محانربصفة ) (0113لسنة 

  07/11/0113االندلس في 
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بالتعاون بين معهد قضايا المرأة والمعهد  (محانربصفة ) (المرأة والدستور)اقامة ورشة تدريبية بعنوان .2

 2/0113-2الا  9-00من   للفترة الجمهوري لدولي

حقوق ال وجة في امواي االسرة بعد الوفاة او )بالبحا الموسوم امرأة  1111اي  مؤتمرفي المشاركة .1

  0/0113/ 10أقيم علا قاعة المؤتمرات جامعة بغداد في ( الطالق

د بغدابالتعاون مو برنام  التنمية والمساعدات في ( بصفة باحا( )149مدل شرعية القرار  ) عقد ندوة .9

 0113 /1/ 19قصر المؤتمرات في 

بالتعاااون مااو المعهااد العراقااي (  بصاافة محاناار( )الحقااوق السياسااية للماارأة)اقامااة ورشااة تدريبيااة بعنااوان  .2

                                الكااااااارادة فاااااااي –فاااااااي مقااااااار  الكاااااااائن فاااااااي بغاااااااداد  (بااااااارام  المااااااارأة–مشااااااارو  الديموقراوياااااااة)

 0114 كانون األوي 02

 

 

 

 

 

 

       مها بهجت يونس .د.أ                             
      جامعة بغداد –كلية القانون                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


