
 

 .نسرين غانم حنون القطراني االسم:

 .مدرس دكتور اللقب العلمي:

 .الجنسية:عراقية

   2891البصرة  تاريخ ومحل الوالدة: 

                                                                    nisreen.g@colaw.uobaghdad.edu.iqالبريد االلكتروني:     

 الشهادات

مدني عنوان االطروحة )المسؤلية المدنية لمكتشفي ال/ القانون الخاص فيكتوراه د -

-1122المستحضرات الدوائية تجاه المتطوعين دراسة مقارنة بالقانون االنكليزي واالمريكي(

 جامعة بغداد . /من كلية القانون  1111

القانون المدني دراسة المدني عنوان الرسالة )اعمال االدارة في  /ماجستير في القانون الخاص-

 جامعة بغداد ./ من كلية القانون 1122-1122 مقارنة (

 

 اللغات

 العربية :اللغة االم.-

 االنكليزية. -

 

 الخبرات والمناصب االدارية

 2/22/1112تدريسية في كلية القانون جامعةبغداد من تاريخ -

في  212جامعة بغداد بموجب االمر االداري  /قسم القانون العام بكلية القانونمقرر  -

21/1/1111  

 2623جامعة بغداد بموجب االمر االداري م ب /مسوؤلة وحدة العقود الحكومية بكلية القانون -

 6/22/1112في 

مر االداري مؤسسة الشهداء بموجب اال/رئاسة الوزراء/مسوؤلة شعبة الدراسات القانونية  -

 19/6/1111في  2113

في  2126مؤسسة الشهداء بموجب االمر االداري /رئاسة الوزراء/معاون مدير قسم العقود  -

2/9/1111 



في  2211مؤسسة الشهداء بموجب االمر االداري /رئاسة الوزراء/مدير قسم العقود -

21/8/1112 

 

 شهادات ودورات تدريبية

لورش عمل وندوات عبر المنصات االلكترونية منذ جائحة شهادة حضور  (11اكثر من ) -

 كورونا.

يفية النشر االلكتروني للبحوث العلمية والتي نظمها شهادة مشاركة في الدورة االلكترونية ك -

 مركز التعليم المستمر في الجامعة التقنية الوسطى .

لعراق التي اقامتها شهادة حضور ندوة تصميم خارطة طريق الصالح التعليم العالي في ا -

 شبكة العلماء العراقيين في الخارج )نيسا(.

والذي اقامتة  )المخدرات بين االدمان واالنتحار( شهادة حضور الملتقى العلمي الموسوم -

 جامعة تكريت ./عمادة كلية التمريض

شهادة مشاركة في الندوة العلمية )قرار المحكمة االتحادية بنقض قانون اسس تعادل  -

معهد  –والتي اقامتها وحدة التعليم المستمر  (رؤية قانونية-ت والدرجات العلميةداالشها

 العلمين للدراسات العليا .

عمادة كلية /لتي اقامتها جامعة كركوكا شهادة حضور للندوة العلمية )اليات التفكير االبداعي( -

 .االداب

 /تي اقامتها جامعة كركوكوال المرأة واثرها في المجتمع() شهادة حضور للندوة العلمية -

 .كلية االداب عمادة

 /التي اقامتها عمادة كلية التمريضو )ابناء النساء السجينات( شهادة حضور الندوة العلمية -

 .جامعة تكريت

والتي  )كيفية معرفة المجالت العلمية الرصينة والمفترسة( شهادة مشاركة للورشة العلمية -

 رئاسة جامعة ديالى . /لمركزيةاقامتها االمانة العامة للمكتبة ا

 /رية مركز التطوير والتعليم المستمشهادة مشاركة في دورة التاهيل التربوي واللغة العرب -

 .جامعة بغداد

رئاسة جامعة بغداد /شهادة مشاركة في دورة التدريس الرقمي والتي اقامها مركز ابن سينا -

 وبتقدير جيد جدا .

صالحية اللغة العربية وسالمتها وضبط القران الكريم والتي اقامتها شهادة مشاركة في دورة  -

 جامعة بغداد /كلية االداب

 



 نشاطات علمية واكاديمية

( لجان استالل وسالمة فكرية في فرع القانون الخاص لمراجعة 21عضو في اكثر من ) -

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه .

التنافسي للقبول للدراسات العليا في الفرع العام كلية  رئيس اللجنة االمتحانية لالمتحان -

 جامعة بغداد ./القانون

 جامعة بغداد وباللغتين العربية واالنكليزية ./عضو لجنة اعداد دليل متكامل لكلية القانون -

 في كلية القانون جامعة بغداد . 1112/1111عضو لجنة امتحانية للعام الدراسي  -

كلية  1112/1111للعام الدراسي  للدراسات العليا)ماجستير ودكتوراه(عضو لجنة امتحانية  -

 جامعة بغداد . /القانون

 جامعة بغداد ./االشراف على بحوث تخلرج طلبة السنة الدراسية الرابعة في كلية القانون  -

 

 البحوث المنشورة والمقبولة للنشر

قارنة بحث منشور في مجلة العلوم االدارة المؤقتة لالموال الموضوعة تحت الحراسة دراسة م -

 جامعة بغداد ./كلية القانون /القانونية

اثار عملية اكتشاف المستحضرات الدوائية بالنسبة للباحث المكتشف ,بحث منشور في مجلة  -

 العلوم القانونية كلية القانون جامعة بغداد .

عراقية للبحث الموسوم اثار الجامعة ال/وعد بالنشر من مجلة كلية القانون والعلوم السياسية -

 مسؤلية الباحث المكتشف .

 

 كتب الشكر والتقدير

 ( كتاب شكر وتقدير .11حاصلة على اكثر من ) -

 كتب شكر وتقدير من مجلس النواب . 3 -

 كتاب شكر وتقدير من عميد كلية الحقوق جامعة النهرين . -

 . كتاب شكر وتقدير من مكتبة العتبة الحسينية المقدسة -

 المعهد القضائي ./كتاب شكر وتقدير من مجلس القضاء االعلى 1 -

 كتاب شكر وتقدير من عميد كلية القانون جامعة بغداد . 2 -

 كتاب شكر وتقدير من رئيس مؤسسة الشهداء . 22 -


