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 السيرة الدراسية     
من  15ول على الخريجين ) بتسلسل / جامعة بغداد من الربع األ بكالوريوس قانون من كلية القانون -

 5995 -5991(  للعام الدراسي 392مجموع 

( في ولى على دفعتي)األ "ا  جيد جد"لجامعة المستنصرية بتقدير ماجستير قانون عام من كلية القانون / ا -

 األمردراسة مقارنة(( بموجب  -ق التأديب في الوظيفة العامةنطا)) عن الرسالة الموسومة 3112عام 

 39/1/3112والمؤرخ في 9281الجامعي المرقم 

عن االطروحة  3152في عام  "جيد"ون / جامعة بغداد وبتقدير كلية القان فلسفة قانون عام من دكتوراه -

ن الخدمات العامة وتحسي المالية األزماتالموسومة ))التنظيم القانوني للخصخصة ودورها في مواجهة 

/ رقم الجلسة   58/53/3152في  2328/س32في الجامعي المرقم  األمر(( بموجب دراسة مقارنة –

 .38/55/3152في  6

  الدرجات العلمية الوظيفية :

  35/9/3112في  33812الجامعي المرقم  األمرمدرس مساعد بموجب  -

في  3182م ب / اإلداري األمرو 2/6/3151في  52155الجامعي المرقم  األمربموجب مدرس  -

56/6/3151 

 العليا في جامعة بغداد ، بالعدد الجامعي الصادر من قسم شؤون الدراسات األمرمدرس دكتور بموجب  -

  32/3/3159بتاريخ   822د ع /

الجامعي الصادر من قسم الموارد البشرية / جامعة بغداد المرقم م ب  األمراستاذ مشارك بموجب  -

الصادر كلية القانون / جامعة بغداد المرقم م ب  اإلداري األمر، و 21/53/3135بتاريخ  5/55262/

 3133/ 2/5بتاريخ  9/

 الوظائف والمهام  :

في  9رقم  اإلداري األمر، بموجب  (في جامعة بغداد عن كلية القانون )منسق لوحدة تمكين المرأة -

52/5/3133 

 األمر( بموجب غدادنسان عن كلية القانون / جامعة ب)عضو ارتباط في المفوضية العليا لحقوق اإل -

بتاريخ  2625الصادر من عمادة كلية القانون / جامعة بغداد بالكتاب المرقم م ب/  اإلداري

32/53/3152 



 اإلداري األمر( في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب بة  ضمان الجودة واألداء الجامعيمسئولة  )شع -

 25/51/3155في  3155المرقم 

-9في  2582المرقم  اإلداري األمرمسئولة ) وحدة الشؤون العلمية ( في كلية القانون / جامعة بغداد ب -

 ولمدة ثمان سنوات  51-3118

  3299المرقم  اإلداري األمرمسئولة ) شعبة الشؤون القانونية ( في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب  -

  2/53/3112في 

 3118/ 5/5نون / جامعة بغداد بتاريخ مالحظ / في كلية القا -

/ 25/53ولغاية 52/9/5995محامية ، ممارسة لمهنة المحاماة  لمدة  تزيد على سنتين  للفترة  من  -

5992. 

 الكتب والبحوث المؤلفة : 

في مجال تنظيم اإلدارة العامة وتطبيق مبدأ الشورى في  ”وسلمصلى هللا عليه وأله “دور الرسول بحث ) -

 3151ولة اإلسالمية ( ، عام إدارة الد

  3152بحث )النظام التأديبي لطالب الجامعات ، دراسة مقارنة في القانونين العراقي والمصري( ، عام  -

دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي (  –بحث )حكم الخصخصة بمفهومها القانوني في التشريع العراقي  -

،  3159،عدد خاص صدر عام  22السادس  ، مجلد  ،  منشور في مجلة العلوم القانونية  العدد الخاص

  3159-51-21منشور الكترونيا بتاريخ 

دراسة مقارنة في القانونين العراقي  –بحث )اثر الخصخصة على االيرادات العامة لموازنة الدولة  -

 3131، صدر عام  2، عدد 21والفرنسي ( ، منشور في مجلة العلوم القانونية ، العدد الخاص ، مجلد  

 .3/3135 -55شور الكترونيا بتاريخ ، من

( ، عام فساد ومكافحته التشخيص والمعالجةتأليف كتاب علمي )نحو تفعيل دور هيئة النزاهة في منع ال -

3151  

( وتم االنتهاء من انجازه في عام م في كلية القانون / جامعة بغداددليل لقسم القانون العاأعداد كتاب ) -

3151  /3156 

الصادر  من  اإلداري األمربكلية القانون / جامعة بغداد(  بموجب  ل الخريجين الخاصلي) تصميم  د -

  9/55/3119بتاريخ   1299عميد الكلية  المرقم 

العالمي  واإلعالنن الكريم آنسان الوارد ذكرها في القركراس ) المبادئ الخاصة بحقوق اإل اعداد -

 .3152/ 6/ 59ادة الكلية  بتاريخ من عم( بتكليف 3111دستور العراق لعام لحقوق و

في توفير الخدمة وجودتها ( ، عام  وأثرهبحث )االستثمار في مجال الخدمة والجباية في قطاع الكهرباء  -

3158  

المالية رقم  اإلدارةبحث ) االختصاصات المالية للسلطة التنفيذية في تطبيق الموازنة العامة وفقا لقانون  -

  3135، عام  3119( لعام 6)

 التدريسيات واالشراف على البحوث :

 الدراسات العليا   –اوال 



   القاء محاضرات على طلبة الدبلوم العالي التابعين لألكاديمية العراقية لمكافحة الفساد -

في كلية ،  3131/3135الدراسي  مادة ) تشريعات مكافحة الفساد في العراق ( للكورس االول من العام -5

 د القانون / جامعة بغدا

في كلية  3135/ 3131مادة )النظام القانوني للعقود الحكومية ( للكورس الثاني من العام الدراسي  -3

 القانون / جامعة بغداد

 0202 -0202من طالب الدراسات العليا / مرحلة الدبلوم العالي في العام الدراسي  االشراف على مجموعة -

 عن بحوثهم الموسومة ب 

 دراسة مقارنة ( لطالبة الدبلوم العالي مها خليل رجب –ير كشف الذمة المالية )إجراءات التحقق من تقار -5

 على فاعلية عملها الرقابي( لطالبة الدبلوم العالي ضحى صبار حسن  وأثرها)استقاللية هيئة النزاهة  -3

دبلوم والمالي في العراق ( لطالب ال اإلداري)اثر تنفيذ العقود االستثمارية على انتشار ظاهرة الفساد  -2

 العالي عباس محسن عباس 

 الدراسات االولية  –ثانيا 

 القاء محاضرات على طلبة البكالوريوس في عدة مواد  -

 .، كلية القانون / جامعة بغداد3131/3135)مادة الهيئات المستقلة ( للعام الدراسي  -5

 3135 -3131دراسي والعام ال 3151 - 3119(  للعام الدراسي للعام الدراسي اإلداري)مادة القانون  -3

  .، كلية القانون / جامعة بغداد

في العراق ( خالل  اإلداريدراسة تطبيقية عن قرارات محاكم القضاء  -العملي اإلداري)مادة القضاء  -2

ة ، كلية القانون / جامع 3131 - 3159ولغاية العام الدراسي  3153-3155المدة من العام الدراسي 

 .بغداد

، كلية القانون  3135 -3131ولغاية العام الدراسي 3152-3152العام الدراسي ( العامة  اإلدارة)مادة  -2

  ./ جامعة بغداد

،  3135-3131والعام الدراسي  3159-3152) مادة الحكومات االلكترونية ( خالل العام الدراسي   -1

  .كلية القانون / جامعة بغداد

  .كلية القانون / جامعة بغداد،  3155 – 3151) مادة المالية العامة ( للعام الدراسي  -6

-3135ولغاية العام الدراسي  3151-3119( خالل المدة من العام الدراسي اإلنسانمادة حقوق ) -8

 .، كلية القانون / جامعة بغداد 3133

  .، كلية القانون / جامعة بغداد 3133 -3135( للعام الدراسي )مادة قواعد اللغة االنكليزية -2

دراسة تطبيقية عن قرارات المحكمة االتحادية العليا في العراق ( خالل  –ي )مادة قانون دستوري عمل -9

، كلية القانون / جامعة 3152-3152ولغاية العام الدراسي  3119 -3112المدة من العام الدراسي 

 .بغداد

، كلية 3155 – 3151والعام الدراسي  3151-3119( خالل العام الدراسي اإلنسان)مادة حقوق  -51

 .عة بغدادالطب / جام



، كلية الطب 3155 – 3151والعام الدراسي  3151-3119خالل العام الدراسي  )مادة الديمقراطية( -55

 ./ جامعة بغداد

 .، كلية القانون / جامعة بغداد 3153 -3155السياسية( للعام الدراسي  األنظمة) مادة  -53

 ، كلية السالم الجامعة 3151 – 3119( خالل العام الدراسي اإلداريمادة القانون الدستوري والقضاء ) -52

 على طلبة مرحلة البكالوريوس في كلية القانون / جامعة بغداد يما يلي   اإلشراف -

 -3135ولغاية العام الدراسي  3151-3119بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة خالل المدة من عام  -5

3133. 

ولغاية  3156-3151من العام الدراسي  الطلبة المشمولين بالتدريب في المحاكم العراقية خالل المدة -3

 .3133 -3135العام الدراسي 

 -3159على الطلبة المشمولين بتطبيق نظام المقررات الدراسية منذ العام الدراسي  األكاديمياألشراف  -2

 3133 -3135ولغاية العام الدراسي  3131

 عضوية لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا :

الء فاضل مجيد عن بحثها الموسوم )اثر الفساد المالي آدبلوم العالي نة مناقشة طالبة العضو لج -

 .3133/ 3/ 52على البيئة االستثمارية ( تمت في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ  اإلداريو

سالم علوان عن بحثه الموسوم ) كفاءة وفاعلية الموارد  إبراهيمعضو لجنة مناقشة طالب الدبلوم العالي  -

دراسة مقارنة لعينة من فنادق القطاع المختلط ( تمت  –ي تحقيق استراتيجيات مكافحة الفساد البشرية ف

 .51/5/3135في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ 

عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير يوسف صاحب سلمان عن بحثه الموسوم )التسوية القضائية  -

دراسة مقارنة ( تمت في كلية القانون / جامعة بغداد  –لمنازعات الوظيفة العامة في وزارة الداخلية 

 .55/3131/ 5بتاريخ 

عضو لجنة مناقشة طالب الدبلوم العالي علي حسين رحيم عن بحثه الموسوم )التنظيم المؤسسي  -

( تمت في كلية القانون / جامعة لمكافحة الفساد نموذجا األعلىالمجلس  –لمحاربة الفساد في العراق 

  .56/8/3131خ بغداد بتاري

االلكترونية  اإلدارةعضو لجنة مناقشة طالبة الدبلوم العالي مينا محمود جميل عن بحثها الموسوم ) -

 .51/2/3133ريخ ( ستتم في كلية القانون / جامعة بغداد بتا اإلداريودورها في محاربة الفساد 

  البحوث المقدمة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق :

  واالجتماعية ببحثي الموسوم  اإلنسانيةي المؤتمر الدولي الثالث لألبحاث في العلوم فشاركت

( 6المالية رقم ) اإلدارة))االختصاصات المالية للسلطة التنفيذية في تطبيق الموازنة العامة وفقا لقانون 

يز في تركيا/ م  المقام في جامعة  اكدن 3135تشرين الثاني/  -/  نوفمبر36-31للفترة من  3159لعام 

  انطاليا بالتعاون مع

Egitim  Fakultesi  Akdeniz University-Turkey Scholar Worldwi ( Schwalr) 

  شاركت في جميع المؤتمرات العلمية السنوية  المقامة في كلية القانون / جامعة بغداد وقدمت في احداها

قارنة في القانونين العراقي والمصري (( دراسة م –بحثي الموسوم ))النظام التأديبي لطلبة الجامعات 



(( بين النظرية والتطبيق 3111لسنة  دستور جمهورية العراقتحت عنوان )) أقيمفي المؤتمر الذي 

 .3152/ 1/53-2المقام للفترة من 

  شاركت في المؤتمر العلمي السنوي الذي تقيمه الجامعة العراقية  سنويا تحت عنوان )نصرة الرسول

( وكان لي مشاركة في احدى سنوات انعقاد هذا المؤتمر ببحثي الموسوم لهآهللا عليه و صلى"االعظم 

في مجال تنظيم االدارة العامة وتطبيق مبدا الشورى في ادارة  له(آصلى هللا عليه و"))دور الرسول 

 ،  56/2/3151-52الدولة االسالمية (( والذي اقيم للفترة من 

 ندوات :اقامة ال

( ندوة قدمتها في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ لنصوص كشف الذمة الماليةة نقدية قراء) -

51/2/3135   

( ندوة قدمتها في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ رادات العامة للدولةيثر الخصخصة على اإلأ) -

52/2/3159 . 

 https://colaw.uobaghdad.edu.iq/?p=19650رابط الندوة :  

في كلية القانون / جامعة  ( ندوة ستقدم3111ور العراق لعام المشاركة االنتخابية  للمرأة في ظل دست) -

 3133/ 58/2بغداد بتاريخ 

اريخ ( ندوة لتأهيل طلبة الجامعات بعد التخرج ، قدمتها في كلية القانون / جامعة بغداد بتداء المتميز)األ -

25/53/3152 

قدمتها في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ االمتحانات بسهولة( ندوة  التأهيل النفسي للطلبة ألداء) -

35/3/3135. 

)االستثمار في مجال الخدمة والجباية في قطاع الكهرباء واثره في توفير الخدمة وجودتها( ندوة قدمتها  -

كومي في وزارة الكهرباء لغرض تشخيص نقاط الضعف بالتعاون مع مكتب االعالم واالتصال الح

والخلل في عقود االستثمار ووضع المقترحات لتقويمها ، عقدت في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ 

31/53/3158  

 المشاركة كمقرر ومعقب في الندوات العلمية 

 العديد من الندوات شاركت بصفة مقرر في  -

( المقامة في كلية القانون / جامعة بغداد  نتاج الوطني في العراقلى اإلع رمااإلع)ندوة اثر ضريبة  -5

 6/2/3153بتاريخ 

( المقامة في كلية القانون / جامعة بغداد لخدمة العامة في العراق)ندوة نحو نظام قانوني موحد لعقود ا -3

 59/2/3153بتاريخ 

ي كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ ( المقامة فاإلسالميةيعة في الشر اإلرهابية)ندوة حكم الجريمة  -2

38/55/3153 

( المقامة في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ ع في تحديد المخالفات االنضباطية) ندوة دور التشري -2

33/2/3156  

) ندوة العدالة التصالحية لألحداث في القانون العراقي ( المقامة في كلية القانون جامعة بغداد بتاريخ   -1

31/2/3158  

https://colaw.uobaghdad.edu.iq/?p=19650


 شاركت كمعقب علمي في العديد من الندوات  -

المقامة في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ  (والطالب األستاذواصل العلمي بين )ندوة وسائل الت -5

1/2/3159 

(  واستنباط المبادئ منهافي تأويل القواعد القانونية  اإلداريندوة نقاش متجدد حول دور القضاء ) -3

 .2/2/3159القانون / جامعة بغداد بتاريخ المقامة في كلية 

) ندوة القضاء الدستوري في العراق ودوره في حماية الحقوق والحريات العامة ( المقامة في كلية  -2

 51/2/3159القانون / جامعة بغداد بتاريخ 

   :اقامة عدة ورش عمل 

ن لمنتسبي قسم التدريب ( ورشة عمل قدمتها لعامين متتاليي3111)شرح مواد الدستور العراقي لعام  -

  3151، 3152المالي والمحاسبي / وزارة المالية العراقية  لألعوام 

ورشة عمل قدمتها في كلية القانون / جامعة بغداد  (تخاب العراقي الجديد) قراءة في مشروع قانون االن -

 32/53/3159بتاريخ 

عمل قدمتها في كلية القانون /جامعة ) قراءة في قانون انضباط الطلبة في الجامعات العراقية ( ورشة  -

 51/1/3135بغداد بتاريخ 

( ورشة عمل قدمتها في كلية القانون / هة)قراء نقدية لنصوص كشف الذمة المالية في قانون هيئة النزا -

  3135/ 51/2جامعة بغداد بتاريخ 

عمل قدمتها في كلية )تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( ورشة  -

 .55/8/3135-51القانون / جامعة بغداد ليومي 

 4/4/0202ورشة قدمتها في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ ( الدولةايرادات اثر الخصخصة على ) -

 /p=24938https://colaw.uobaghdad.edu.iq?رابط الورشة :      

 اقامة عدة حلقات نقاشية : 

( حلقة نقاشية قدمتها في فرع القانون العام في كلية القانون / جامعة الخصخصة تطبيق )مزايا وعيوب -

 .1/5/3158بغداد بتاريخ 

 https://colaw.uobaghdad.edu.iq/?p=1572: رابطال

( حلقة نقاشية قدمتها في كلية القانون / ة المالية في قانون هيئة النزاهةاءة نقدية لنصوص كشف الذم) قر -

  51/2/3135جامعة بغداد بتاريخ 

 :اقامة عدة دورات تدريبية 

( دورة قدمتها  في وحدة التعليم المستمر في كلية  القانون / جامعة بغداد )الحقوق المالية للموظف العام -

  2/3152/  56-51بتاريخ 

( دورة قدمتها في وحدة التعليم المستمر في كلية القانون / جامعة بغداد )قراءة في قانون هيئة النزاهة -

 9/2/3131-2بتاريخ 

https://colaw.uobaghdad.edu.iq/?p=24938
https://colaw.uobaghdad.edu.iq/?p=1572


( دورة قدمتها في وحدة التعليم المستمر في كلية القانون / جامعة )اثر الخصخصة في ايرادات الدولة -

  2/2/3135بغداد بتاريخ 

( دورة قدمتها  في وحدة التعليم المستمر في كلية القانون / جامعة ريعي ومعالجته قضائياالنقص التش ) -

 52/2/3135بغداد بتاريخ 

) اتفاقية سيداو ومالئمتها للتشريعات العراقية ( دورة ستقدم في وحدة التعليم المستمر في  كلية القانون /  -

 3133/ 1/2جامعة بغداد بتاريخ 

 الدورات التدريبية العلمية التي شاركت بها : 

 32/8-31د للفترة جامعة بغدا –(  في مركز الحاسبة االلكترونية )دورة البحوث المخططة  والمنجزة /

 .59/6/3112في 3229المرقم  اإلداري األمربموجب  3112

  حكم في الدول العربية التابع ( برنامج إدارة الة التشريعات والتنظيمات العراقيةلقاعد)الدورة التدريبية

كانون الثاني /  58-53لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي اقيمت في بيروت لمدة خمسة ايام للفترة 

 .3119يناير 

 شباط   51في بغداد / مركز التطوير والتعليم المستمر / جامعة للتدريسيين(  551أهيل التربوي )دورة الت

 .59/2/3119 ولغاية 58/3للفترة من  3119

 ( للتدريسيين ( مركز التطوير والتعليم المستمر/ جامعة بغداد  في)دورة اللغة العربية )التاسعة والثمانون 

وقد حصلت على كتاب شكر وتقدير من قبل السيد رئيس جامعة بغداد لكوني من  .51/3/3119

 .3119-2-25في  265التدريسيين الثالثة األوائل في هذه الدورة بموجب الكتاب المرقم 

 لتدقيق على وفق المواصفة الدولية)دورة مدخل إلى ا ISO19011 تقارير التدقيق والتقويم  لية كتابةآو

 .  3151-55-39في  1612المرقم  األمر( قسم ضمان الجودة / جامعة بغداد بموجب الذاتي

 األمرامعة بغداد ب( قسم ضمان الجودة  /جوتوصيفها ضمن المعايير العالمية )دورة جودة المناهج 

 . 3155-3-32في  956المرقم  اإلداري

  الدورة التدريبية التخصصية ألساتذة وتدريسي مادة حقوق اإلنسان ( مركز التعليم المستمر / جامعة(

 39/9/3155-38/9بغداد  للمدة من 

 (دورةIC3   ) 3153مركز التعليم المستمر / الجامعة العراقية  في شهر تموز عام. 

 3153التوفل ( مركز التعليم المستمر / الجامعة العراقية  في شهر تموز عام  ) دورة. 

 ( دورة اآلليات الحديثة لدراسة حقوق اإلنسان في جامعات ومدارس العراق مع وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي( التي اقامتها منظمة النجدة الشعبية ولجنة المرأة لمعلمي العراق وبدعم من منظمة 

 .3153/من عام 53/ 31-59اعدات الشعب النرويجي التي اقيمت للفترة من مس

 2ولغاية  9-39( الخاصة بأساتذة جامعة بغداد للفترة من ترقيات العلمية في كفاءة الحاسوب)دورة ال-

في  5266جامعة بغداد بموجب الكتاب المرقم  ، مركز الحاسبة االلكترونية / 51-3152

6/51/3152. 

 ( وحدة التعليم المستمر في كلية اآلداب / جامعة بغداد لغرض الترفيع بموجب اللغة العربية )دورة سالمة

لتدريسي كلية القانون / جامعة بغداد ألغراض  6/53/3152بتاريخ  59112شهادة المشاركة بالعدد 

 .3152/3159الترفيع وذلك خالل العام الدراسي 



 ( الدورة التدريبية للصفوف اإللكترونيةGoogle Classroom )قامتها وحدة ابن سينا للتعليم إ

 .3159/ 8/2-6/2االلكتروني / جامعة بغداد  للفترة من 

 ( عداد المدربين إدورةTOT )( 6/53/3131قامها مركز التعليم المستمر / جامعة بغداد للمدة من )أ

 .(58/53/3131ولغاية )

 ( دورة شبكةResearch Gate  لتواصل العلمي االكاديمي ل )قامها مركز التعليم المستمر / أوالبحثي

 .3135/ 51/  38جامعة بغداد ألغراض الترقية العلمية  بتاريخ 

 (رة كيفية ملئ استمارة التسجيل فيدوGoogle Scholar ) قامها مركز التعليم المستمر / جامعة بغداد أ

 .38/51/3135ألغراض الترقية العلمية بتاريخ 

مية تقويم الكتب والبحوث العل
 : 


الضارة في القانون العراقي  أعمالهاتكليفي بتقويم الكتاب العلمي الموسوم )دعوى مسئولية الدولة عن  

52/1/3152بتاريخ  322المرقم  اإلداري األمروالمقارن ( بموجب 
. 


ي الشرعية والمشروعية( لمجلة العلوم القانونية في كلية أتقويم البحث العلمي الموسوم )ماهية مبد 

3159/ 51/2نون / جامعة بغداد المحال لنا بتاريخ القا
. 


( لمجلة  3111تقويم البحث العلمي الموسوم ) مكانة اللغة العربية في دستور جمهورية العراق لسنة  

3/1/3159العلوم القانونية في جامعة بغداد / كلية القانون المحال لنا بتاريخ 
. 


عقد  –االقتصادية  األزماتة في معالجة اإلداريالعقود  تقويم البحث العلمي الموسوم )مدى فاعلية بعض 

الشراكة نموذجا ( لمجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية في كلية القانون / جامعة االنبار 

35/51/3159في  223المرقم ت  اإلداري األمربموجب 
. 


نية على اعمال الحكومة ( لمجلة العلوم بتقويم البحث العلمي الموسوم ) التحقيق كوسيلة للرقابة البرلما 

.8/51/3159في  2229المرقم  ش ع / اإلداري األمرالقانونية في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب 
 


دراسة  –تقويم البحث العلمي الموسوم )جزاء االخالل بالمسؤولية عن المفاوضات في العقود الحكومية  

 562المرقم  اإلداري األمرلقانون / جامعة بغداد  بموجب  كلية ا مقارنة (  لمجلة العلوم القانونية في

.1/55/3159بتاريخ  
 


ة ( لمجلة العلوم اإلداريتقويم البحث العلمي  الموسوم ) مظاهر تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود  

.52/8/3131بتاريخ  512المرقم  اإلداري األمرالقانونية في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب 
 


تقويم البحث الموسوم ) سلطات واجراءات الكشف عن المخالفة المالية / دراسة في التشريع الفرنسي (  

52/53/3133في  335 األمرلمجلة العلوم القانونية في كلية القانون/ جامعة بغداد بموجب 
. 


ور الدليل دفي بحث الدبلوم العالي الموسوم )محكم علمي الستمارات استبيان الجداول العلمية  

( لطالب الدبلوم العالي  اإلداريمن ظاهرة الفساد المالي ولوحدات التدقيق الداخلي في الحد  االسترشادي

.3133فراس جبار كريم( لعام فساد/ هيئة النزاهة االتحادية )في اكاديمية مكافحة ال
 

 ة :اإلداريعضوية اللجان العلمية و



 (س لجنة  تصميم  دليل الخريجينرئي )المرقم  اإلداري األمرلية القانون / جامعة بغداد بموجب في ك

 .9/55/3119في  1299

 3118ن في كلية القانون / جامعة بغداد( للعام الدراسي )عضو لجنة تدقيق حاالت الطلبة المقبولي  /

 .25/51/3118في  393المرقم  اإلداري األمربموجب  3112

 (في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب القانون العام لية العامة في فرععضو لجنة تحديث منهج الما )

 .38/2/3155في  9521المرقم  اإلداري األمر

  عضو ضمان الجودة واالداء الجامعي في فرع القانون العام ( في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب(

 .3/3/3153في  38المرقم  اإلداري األمر

  في  كلية القانون / جامعة بغداد  واعدلفرع القانون العام ( في )عضو اللجنة الخاصة بإنشاء دليل خاص

 .3152 – 3153العام الدراسي 

 اإلداري األمر( في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب نة الخدمات المجتمعية والمؤتمرات)عضو لج 

 .9/3/3153في  822المرقم 

 ( في كلية القانون / جامعة بغداد العامج الدراسية في فرع القانون )عضو لجنة تحديث وتطوير المناه

 .5/51/3152في  322المرقم  اإلداري األمربموجب 

  عضو لجنة تحديث وتطوير المناهج في قسم هندسة المكائن والمعدات / الجامعة التكنلوجية  بخصوص(

 .51/5/3152في  512م ك /  اإلداري األمرمادتي حقوق االنسان والديمقراطية ( بموجب 

 نة مراجعة المناهج الدراسية وبيان المالحظات حولها في فرع القانون العام ( كلية القانون / )عضو لج

 .3152/ 21/5بتاريخ  62المرقم  اإلداري األمرجامعة بغداد بموجب 

 (بموجب توثيق الخاصة بفرع القانون العامعضو لجنة ال  )بتاريخ  1292المرقم م ب /  اإلداري األمر

25/51/3152. 

  ( في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب قاعدة بيانات فرع القانون العام رشفة وتحديثألجنة )عضو

 .3152/ 9/ 32في  2521المرقم م ب / اإلداري األمر

 (كليةيث المناهج في فرع القانون العامعضو لجنة تطوير وتحد ) مر القانون / جامعة بغداد بموجب ال

 .3159/ 52/55في  822المرقم  اإلداري

  عضو لجنة استالل البحوث الخاصة بالترقية العلمية (  للمدرس المساعد زهراء حاتم عبد الكاظم(

 .32/53/3159بتاريخ  892المرقم  اإلداري األمربموجب 

 األمر( للتدريسي  دمحم سالم لهيمص الكاظم بموجب البحوث الخاصة بالترقية العلمية )عضو لجنة استالل 

 .2/53/3131اريخ بت 136المرقم  اإلداري

 ( في كلية القانون / جامعة بغداد للفترة من العام الدراسي ) عضو اللجنة الدائمة لتعضيد البحوث العلمية

 .3133-3135ولغاية العام  3153-3152

 (في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب نسانضو اللجنة الدائمة لحقوق اإلع )5212 اإلداري األمر 

 .3133 -3135ولغاية العام الدراسي   25/2/3155الصادر بتاريخ 

 (لما يزيد عن س وعضو لجنة استالل وسالمة فكريةرئي )من بحوث طلبة الدراسات العليا )أطاريح   53

 .(رسائل ماجستير ، بحوث دبلوم عاليدكتوراه ، 



 (للفترة من الرابعةولى والثانية والثالثة وعضو اللجنة االمتحانية الدائمة للدراسات االولية للمراحل اال )

 .3133-3135ولغاية  3151 -3119العام الدراسي 

 ( والقضاء  اإلداريعضو لجنة امتحان شفوي لطلبة الماجستير في مادتي القانون)للعام  اإلداري

 .3131-3159الدراسي 

  ( فسادفي قضايا ال اإلداريي لطلبة الدبلوم العالي في مادة تقنيات التحقيق هشفالمتحان اال)عضو لجنة

 .51/5/3131/ 31المرقم م ع  اإلداري األمربموجب  3159/3131للعام الدراسي 

 ( ي لطلبة الدبلوم العالي في مادة تشريعات ومؤسسات مكافحة الفساد ومادة هشفالمتحان االعضو لجنة

رقم الم اإلداري األمربموجب  3135 - 3131 ( للعام الدراسيلتحقيق اإلداري في قضايا الفسادتقنيات ا

 .2/3135/ 56بتاريخ  533

  ي لطلبة الدبلوم العالي في مادة المدخل لدراسة الفساد ومادة تقنيات التحقيق هشفالمتحان اال)عضو لجنة

 .62المرقم   اإلداري األمربموجب  3135- 3131العام الدراسي  (في قضايا الفساد اإلداري

 (( فعضو لجنة الدراسات العليا )3131للعام الدراسي  ي فرع القانون العامالماجستير والدكتوراه -

 .36/5/3135بتاريخ  12المرقم  اإلداري األمربموجب  3135

 3131( للعام الدراسي ان التنافسي لمرحلة )الدكتوراه / والماجستير)رئيس اللجنة التدقيقية لالمتح-

 .39/3/3131بتاريخ  358المرقم  اإلداري األمربموجب  3135

 3135( للعام الدراسي لمرحلة ) الدكتوراه / والماجستيريقية لالمتحان التنافسي رئيس اللجنة التدق-

 .8/3/3135في  3135/ 1/1في  329المرقم  اإلداري األمربموجب  3133

 في كلية القانون / جامعة بغداد للمدة من العام ث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة عضو لجنة مناقشة بحو

 .3133- 3135ية العام الدراسي  ولغا 3155 – 3151الدراسي 

 المشاركة في حضور النشاطات العلمية

 (  نشاط  من النشاطات العلمية  11ال يقل عن ) المشاركة في النشاطات العلمية كحضور  ، حضرت ما

تتضمن ) المؤتمرات  ، والندوات  ، وورش  خلي ومنها ما هو نشاط دولي والتيمنها ما هو نشاط دا

 يمنارات طلبة الدراسات العليا(   العمل ، وحضور س

 كتب الشكر والتقدير 

 كتب الشكر والتقدير من رؤساء الفروع العلمية وعمداء الكليات  –اوال 

 21/51/3153بتاريخ دير من رئاسة فرع القانون العام في كلية القانون / جامعة بغداد شكر وتق  

 .(تناي لفرع القانون العام في كلي)ألعدادي الدليل التعريف

 (35  كتاب شكر وتقدير من عمادة  كلية القانون / جامعة بغداد تتعلق بموضوعات عدة  ) 

 .االمتحانية  والعلمية  في الكلية( كتاب شكر تقدير للجهود المبذولة  للعمل  في اللجان 52) .5

ليتنا بموجب شكر وتقدير من عمادة كلية القانون إلنجازي )الدليل التعريفي لفرع القانون العام ( في ك .3

 .8/55/3153في  1251المرقم  اإلداري األمر



شكر وتقدير من عمادة كلية القانون / جامعة بغداد لمشاركتي بصفة مقررة في الندوة العلمية الموسومة  .2

فرع القانون الجنائي في كليتنا بتاريخ  أقامها( التي  اإلسالميةب) حكم الجريمة االرهابية في الشريعة 

38/55/3152. 

مع كر وتقدير من عمادة كلية القانون / جامعة بغداد الهدائي مكتبة كليتنا نسخ عدة من كتابي المشترك ش .2

التشخيص  –) نحو تفعيل دور هيئة النزاهة في منع الفساد ومكافحته  وليد مرزة حمزة المخزومي 1د1ا

 .52/6/3152والمعالجة ( بتاريخ 

ة بغداد لمساهمتي الفاعلة في احتفالية تخرج طلبة كليتنا شكر وتقدير من عمادة  كلية القانون / جامع .1

 . 3131-3159العريقة للعام الدراسي 

 .5/9/3153شهادة تقديرية من عمادة كلية القانون / جامعة بغداد بمناسبة يوم الكلية بتاريخ  .6

نوي الذي لسشهادة تقديرية من عمادة  كلية القانون / جامعة بغداد لمشاركتي بصفة باحث في المؤتمر ا .8

/ 1-2( الذي اقيم في المدة من رية العراق بين النظرية والتطبيقدستور جمهوتقيمه كلينا تحت شعار )

53/3152. 

المرقم ت ب  اإلداري األمربموجب  تربية للبنات / الجامعة العراقيةكلية ال شكر وتقدير من عمادة .2

في  وأثره اإلعالمي كانت تحت عنوان )م العلمية التلمساهمتي في ندوته 9/1/3152بتاريخ  33/858/

 .السالمة اللغوية(

شكر وتقدير من عمادة كلية القانون والسياسة / جامعة االنبار للمشاركة في الندوة العلمية التي اقامتها  .9

 تحت عنوان ) المجتمعات العربية ووباء كورونا تصورات وتداعيات (  32/6/3131كليتهم بتاريخ 

 التقدير من رؤساء الجامعات كتب الشكر و –ثانيا 

 األعظمتمر الثالث لنصرة الرسول شكر وتقدير من رئيس الجامعة العراقية لمساهمتي كباحث في المؤ 

 .3153( المقام بشهر نيسان من عام )صلى هللا عليه وآله

 ظروف داء المهام التدريسية في ظل الأ داد  تثمينا للجهود المبذولة فيشكر وتقدير من رئيس جامعة بغ

 39بتاريخ  282/ع/6/2االستثنائية التي مر بها بلدنا في مواجهة جائحة كورونا بموجب الكتاب المرقم 

/8 /3131. 

 كتب الشكر والتقدير من  وزير التعليم العالي ووكالئه    -ثالثا 

  المرقم شكر وتقدير من وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي بموجب الكتاب

 .حة كوروناللتميز في التعليم االلكتروني واعتماده خالل جائ 38/9/3131في  1/2222ب ت 

  بتاريخ  3/312شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتاب المرقم م و

 .ية التعليمية في ظل جائحة كوروناالعمل إنجاحللجهود المبذولة في   6/1/3131

  55/2ريخ بتا 3/123بموجب الكتاب المرقم م د  ير التعليم العالي والبحث العلميمن وز تقديروشكر /

ات االمتحانات للعمل الحثيث والمستمر في التواصل مع طالب الجامعة وانجاز متطلب 3131

 .االلكترونية بنجاح

 بتاريخ  5265/ 1تاب المرقم م و كم العالي والبحث العلمي بموجب الشكر وتقدير من وزير التعلي

 .للجهود المبذولة في انجاح العملية التعليمية في بلدنا العزيز 3135/ 56/2



  5/2بتاريخ  223/ 3شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتاب المرقم م و /

العملية  للجهود االستثنائية في مواكبة المتغيرات الحديثة وتوظيف الموارد المتاحة في انجاح 3135

  .التعليمية في بلدنا العزيز

 كتب الشكر والتقدير خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  –رابعا 

  شكر وتقدير من المدير العام لمركز التدريب المالي والمحاسبي لقيامي بإلقاء محاضرات خاصة

موجب كتاب وزارة ( ب 3111)بالبرنامج التدريبي المتخصص في شرح مواد دستور العراق لعام 

 .31/8/3152بتاريخ  3592المالية المرقم 

 المكتبة نسخة من  يهدائال 59/9/3159بتاريخ  المقدسةة الحسينية شكر وتقدير من ادارة مكتبة العتب

زمات المالية وني للخصخصة ودورها في مواجهة األاطروحتي للدكتوراه الموسومة ب ) التنظيم القان

 .(ة بين قوانين فرنسا ومصر والعراقدراسة مقارن –وتحسين الخدمات العامة 


