
 (1-2) 

 )) سيرة ذاتية ((
 
 

  صبا نعمان رشيداالسم : 
  1969 –: بغداد مكان وتاريخ الوالدة 
  جامعة بغداد –القسم العام  –في كمية القانون  استاذ القانون العام المشارك:العمل 
  رقم الهاتف: 

    Labour_law 2002 @yahoo.com.auالبريد األلكتروني:          
 الخبرة

 لشؤون الطمبة . 8102)) معاون عميد كمية القانون جامعة بغداد منذ حزيران 
عممت تدريسية في قسم القانون كمية التراث الجامعة لمدة سنتين في المواد )قاانون  .1

لسياسااااية  الماااادةل لدراسااااة القااااانون بالمغااااة العماااال وال اااامان ا جتماااااعي  الاااان م ا
 ا نكميزية(.

ع و في الهيئة التدريساية لقسام القاانون العاام / كمياة القاانون / جامعاة بغاداد مناذ  .2
 . 2002عام 

 مدرسة مادة قانون العمل وال مان ا جتماعي / المرحمة الثالثة. .3
 مدرسة مادة حقوق اإلنسان والحريات العامة / المرحمة األولى. .4

 مدرسة مادة رعاية القاصرين لممرحمة ا ولى. .5

 .لممرحمة الثانية مدرس مادة ا دارة المحمية ) مجالس المحاف ات ( .6

 تجاري( لممرحمة الرابعة بالمغة ا نكميزية.-مدرسة مادة )مدني .7

ادرس لمماااادة التةصصاااية بالمغاااة ا نكميزياااة لممرحماااة التح ااايرية ماجساااتير بالمغاااة  .8
 .ون العام و فرع القانون الةاص سابقا فرع القانا نكميزية 

 في لجنة المكتبة لكمية القانون. رئيسة .9
و لجااان التاادقيق عمااى المجااان  ع ااو فااي المجنااة ا متحانيااة لمدراسااة األوليااة .10

 .ا متحانية

 جامعة بغداد\ع وة هيئة تحرير مجمة كمية القانون .11

 سابقا .ع وة لجنة الترقيات العممية .12

 قارن .ع وة بجمعية القانون الم .13
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 لديها ةبرة في مجال الحاسبة. .14

 كمم المغة ا نكميزية و ولدي معرفة بالمغة ا يطاليةتا .15

ممثماااة وزارة التعمااايم فاااي لجناااة -ناشاااطة قانونياااة فاااي مجاااال حقاااوق المااارأة : أ .16
–المشاااور القااانوني لورشااة عماال -سااتراتيجية النهااوق بحقااوق الماارأة العراقيااة . 

 فندق أبجر. 2005ي عمان آذار /المقامة ف–المرأةوتنمية النقابات 

جامعااة الاادول –من ماة العماال العربيااة  – خبيرررة  ررا مجررال العمررل و العمررال .17
 دليل الةبراء العر  في التشريعات العربية . أن ر العربية /

لديها بحث منشور في مجمة القانون المقارن بعنوان )سامطة صااح  العمال  .18
 2004/سبا  اقتصادية وفنية(التن يمية في اجراء التغييرات في المشروع  

لهاااااا بحاااااث منشاااااور فاااااي مجماااااة القاااااانون المقاااااارن بعناااااوان )العمااااال الميماااااي  .19
 2005(/لمعمال

لها بحث منشور في مجمة الحقوق جااامعة النهارين بعناوان )الحقاوق الدولياة  .20
 2004/لمعمال المهاجرين(.

حااااث منشااااور فااااي مجمااااة الحقااااوق جاااااامعة النهاااارين بعنااااوان )حقااااوق عمااااال ب .21
 2005/لثانوي(المقاول ا

فااي مجمااة الحقااوق جاااامعة النهاارين بعنااوان )توريااد العمااال فااي  منشااور بحااث .22
 .2005مشروع قانون العمل العراقي الجديد بين النقد والتحميل(

بحث مشارك في مؤتمر ) حقوق األنسان في المنطقاة العربياة (المقاام عماى  .23
لقانونياة عماى تشاغيل كمية العموم األجتماعية بعنوان ) القياود ا–أرق جامعة مؤتة 

 . 2005 -األطفال في المنطقة العربية / عمل األطفال عربيا (مايس

لهااا بحااث مشااارك فااي مااؤتمر جامعااة مؤتااة )ا ماان والديمقراطيااة لمفتاارة ماان  .24
( تحااات عناااوان اساااتقرار علقاااات العمااال واثارهاااا عماااى السااامم  10-12/7/2006

 ا جتماعي.

يرة لحمايرة العمرال مرن التمروث قامت ببحث تحت عنروان )االسراليا القانون .82
 –مقررارن برررين القررانونين العراقرررا وااليطررالاو  رررا جامعررة  وجرررا  –الضوضررا ا 

ايطاليا بأشراف عميد الكمية البرو يسور موريتسيو ريتشا لمدة عام وطبع عمى 
شكل كتاا عمى النفقة الخاصة وقد حصل البحرث عمرى شركر وتقردير مرن وزيررة 
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بترررراريخ  28سررررن بموجررررا كترررراا الشرررركر و/البي ررررة السرررريدة نرررررمين ع مرررران ح
82/0/8112. 

بحااث  منشااور فااي مجمااة الحقااوق / جامعااة النهاارين بعنااوان )ا قتصاااد  ياار  .26
 20العااااادد 10الن اااااامي والحماياااااة القانونياااااة المفقاااااودة لمعااااااممين ب طاااااار  (المجماااااد 

 .2008 -حزيران

بعنااااوان  2008لساااانة  56بحااااث منشااااورفي مجمااااة القااااانون المقااااارن العاااادد  .27
 في حق العمل بوثائقه (. )دراسة

عاة المنصاورة جام\لها بحث منشور في مجمة البحوث القانونية وا قتصادية  .28
 .2008السنة اكتوبر44( العدد  لمعمالالتحول المهني مصر بعنوان ) \

 2009-لها كتا  بعنوان) محا رات في القانون ا جتمااعي( طبعاة بغاداد .29
 .بدار العباد وطبع عمى النفقة الةاصة 

ر فاااااي مجماااااة الحقاااااوق /جامعاااااة المستنصااااارية بعناااااوان )األحكاااااام منشاااااو  الهاااا .30
 .2010(الةاصة باألعمال التح يرية و التكميمية

 

دراسااة مقارنااة مااع التشااريعات \لهااا كتااا  بعنااوان) علقااات العماال الجماعية .31
 وطبع عمى النفقة الةاصة . 2010-ا يطالية( طبعة بغداد

 
 3لمعماوم السياساية والقانونيةلالعادد في مجمة جامعة ا نبارلها بحث منشور  .32
 بعنوان ))ا حكام القانونية بالعمال في المناطق الصناعية المؤهمة((. 2010 \

 
لغررزارة  8101مررن قبررل السرريد ر رريس جامعررة بغررداد لمعررام  شرركر وتقرردير .33

 الكتابة والنشر .

 
تمااات المشااااركة مااان قبمناااا فاااي برناااامل العدالاااة مااان اجااال الجمياااع  فاااي الااادورة  .34

 .2011سبيتمبر  24-22بادارة المنح  في اربيل لمفترة من  الةاصة
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المشااااااركة فاااااي بحاااااث ممقاااااى بعناااااوان ) ا طاااااار التشاااااريعي لحماياااااة حقاااااوق  .35
المجتمعااات والمكونااات الااديني والعرقيااة العراقيااة ( بعاادها ةبياارا والمقامااة ماان قباال 

UNAMI  2011ايمول  26وبالتعاون مع مجمس النوا  بتارخ. 

 
النقاشااية  المقامااةمن قباال ديااوان الرئاسااة العراقااي  عااداد ةبياار فااي الحمقااة  .36

 .2011\12\21مشروع قانون التقاعد وال مان ا جتماعي بتارخ 

 
 6لها بحث منشور في مجمة جامعة ا نبار لمعماوم السياساية والقانونيةلالعادد .37
دراساااااة مقارناااااة لمعاااااراق –بعناااااوان ))قاااااوانين العمااااال و منحنياااااات التغييااااار  2012 \

 وسوريا((.

 
بعناااوان  2013لهاااا بحاااث موعاااود بالنشااار مااان قبااال مجماااة بيااات الحكااام لعاااام  .38

))ذاتياة القواعااد المن مااة لعلقااة العماال وماد  انسااجامها مااع احكااام القواعااد العامااة 
 .)) 

 
 \ 22-21لها بحث منشور في مجمة الحقوق الجامعاة المستنصاريةلالعددان .39

القانونياااة لحماياااة العماااال ازاء اماااراق السااارطان المهناااي  بعناااوان ))القواعاااد 2013
 دراسة مقارنة مع القوانين المبناني وا يطالي ((.

 \ 22-21لها بحث منشور في مجمة الحقوق الجامعاة المستنصاريةلالعددان .40
بعناااوان ))القواعاااد القانونياااة لحماياااة العماااال ازاء اماااراق السااارطان المهناااي  2013

 ين المبناني وا يطالي ((.دراسة مقارنة مع القوان

مشاااركة بالنااادوة المقاماااة بمديناااة الطااا  حاااول حماياااة ا طبااااء مااان المشااااكل  .41
 . 5/3/2013في  القانوينة الةاصة بزرع ا ع اء 

 \ 24-23لها بحث منشور في مجمة الحقوق الجامعاة المستنصاريةلالعددان .42
 (.(بعنوان ))العمل عمى السفن التي ترفع  ير اعلم دولتها  2014

عام  اوكتوبر 01ولغاية نو مبر 2مشاركة  ا الدورة المقامة بسيراكوزا  ا  .33
 TECHNICAL ASSISTNCE PROGRM ONتحررت عنرروان ) 8103
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HUMAN RIGHTES REFUGEES AND ASYLM SEEKERS FOR 

JUSTICE SECTOR ACTORS IN IRAQ BY ISISC). 

عمال الجازء كتا  منشور عماى النفقاة الةاصاة بعناوان دراساات فاي علقاة ال .44
 . 2012ا ول عام 

بعنوان دراساات فاي علقاات  2014كتا  منشور عمى النفقة الةاصة عام  .45
 . 2014العمل الجزء الثاني عام 

 2016بحااث موعااود لمنشاار فااي مجمااة الحقااوق لمجامعااة المستنصاارية لعااام  .46
 تحت عنوان )الحماية الدولية لحقوق ا شةاص ذوي ا عاقة (.

النااادوة المقاماااة بجامعاااة بغاااداد فاااي كاااانون الثااااني  مشااااركة بورقاااة بحثياااة فاااي .47
 بعنوان ) واقع التعميم العالي في العراق ومعوقات تطوير (. 2016

 .2016بحث منشور بعنوان )ةصوصة قانون العمل ( مجمة بيت الحكمة  .48

 ) September , R I D)I J E 2016بحث منشور في مجمة  .49

(occupational Rectification). 
 

 

فااي مجمااة العمااوم القانونيااة بعنااوان) الطبيعااة القانونيااة لمحقااوق  بحااث منشااور .50
العماليااااة ا مااااارة ( بالعاااادد الةااااااص المجماااادالثالث العااااادد ا ول الجاااازء ا ول لعاااااام 

2017. 

بحث بعنوان ) التن يم القانوني لحقوق و امتياازات العماال فاي اطاار قواعاد  .51
 2017ول الجزء الثاني العدد ا  3ال مان ا جتماعي  صابات العمل ( المجمد 

. 

بحاااث بعناااوان ) التن ااايم القاااانوني لممشااااريع المتوساااطة و الصاااغيرة ( مجماااة  .52
 . 2017كمية الحقوق جامعة تكريت 

الماهياة  –كتا  منشور عمى النفقة الةاصة بعنوان) اقتصااد العمال الةفاي  .53
 .2107و المفاهيم ( العراق 

ة البحااااااااوث فااااااااي مقااااااااام فااااااااي دائاااااااار ال العماااااااال المشاااااااااركة فااااااااي مااااااااؤتمر وزارة .54
 ببحث مشترك حول تن يم المشاريع قانونيا . 2017\12\15
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ا ردن \كميااة الحقااوق \فااي مااؤتمر جامعااة ا سااراء بااه لمشاااركة بحااث تماات ا .55
بعنااوان )) اثرمباادأ ساايادة القااانون عمااى حقااوق العاماال فااي  2018\4\19-18فااي 

 ((. 2015تكافؤ الفرص و المساواة في قانون العمل لعام 

 3-2في مؤتمر جامعة الزرقاء المزمع انعقاد  في  به مشاركةمت البحث ت -56 
 (( للعمال  التحىل المهنيدورالتعليم المهني في ))بعنوان  2018\5\

كتاا قانون العمل ))شرح لقانون العمل العراقا النا ذ و مبراد  عققرات  - 22
 . 8102-8102العمل وو والمزمع التقدم به ككتاا منهجا 

 

 
العدياد مان رساائل الماجساتير واطااريح  ناقشت 2010-2004عامي  مابين- 58

 النهرينجامعاةو  بفروع القانون العام والدولي و الجناائي الدكتورا  في جامعتي بغداد
بفااااروع القااااانون العااااام والةاااااص و جامعااااة تكرياااات كميااااة الحقااااوق و كميااااة الحقااااوق 

 وكانت رئيسة لبعق من لجانها . الجامعة المستنصرية

 
  

 اداتالشه 
 .1993بكالوريوس قانون عام  .1
ماان كميااة القااانون / جامعااة بغااداد بموجاا  الرسااالة )وقاا   1998ماجسااتير قااانون عااام  .2

دراساااة مقارناااة ماااع القاااانونين المصاااري والفرنساااي(  –عقاااد العمااال فاااي القاااانون العراقاااي 
لوقاد تمات اعاادة نشار  مان قبال منشاورات الحمباي شرا  األستاذ الادكتور يوسا  الياسبإ
 .2012نان بعد التنقيح عام لب –

مان كمياة القاانون / جامعاة بغاداد بموجا  األطروحاة )سامطة  2002دكتورا  قانون عاام  .3
دراسااة مقارنااة( بإشاارا  األسااتاذ الاادكتور  –صااااح  العماال اإلداريااة فااي إطااار المشااروع 

رحمه اهلل وقد تمت اعادة نشرها بعد التنقيح من قبل منشورات الحمباي عاام عدنان العابد
2011. 

 الرسائل االتي اشرفت عميها:*
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جامعااة النهاارين كميااة  رسااالة ماجسااتير بعنااوان ))الحمايااة الجنائيااة لمحقااوق العماليااة ((  -1
جامعااة النهاارين 2009-2008الحقااوق تياار بعنااوان ))الحمايااة الجنائيااة لمحقااوق العماليااة ((

 كمية الحقوق .
جامعااة 2010-2008التمااوث(( رسااالة ماجسااتير بعنااوان ))حمايااة العمااال ماان مةاااطر - 2

 النهرين كمية الحقوق .
جامعااة 2010-2008رسااالة ماجسااتير بعنااوان ))اسااالي  حاال المنازعااات الجماعيااة (( -3

 النهرين كمية الحقوق .
تحات عناون )) تن ايم حقاوق العماال  اشرفت عمى اطروحة دكتورا  في جامعاة تكريات – 4

 2017-2015  في القطاع  ير الن امي دراسة مقارنة ((
مشاارفة عمااى رسااالة طالاا  لمماجسااتير فااي فاارع القااانون العااام برسااالة تحاات عنااوان )  – 5

 المساواة و فق قانون العمل ( .حقوق العمال في 
 
 


