
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه

 

 

 

 

 هدى فائق عبد الرحمن حسبن: ـم ـــــــــاالســ

 2/6/0791 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 2 دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 اداب/ معلومات ومكتبات:     صــالتـخـص

 مسؤولة شعبة المكتبة:        ةالوظيف

 مدرس  : الدرجة العلمية

 وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد/ كلية القانون:     عنوان العمل

 اليوجدالعمل   :   هاتف

 :  الهاتف النقال

 mrs.huda@colaw.uobhgdad.edu.iq : ييأاللكترونالبريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

   

 8002 االداب المستنصرية ماجستيرال

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة المعهد / الكلية()  الجهة ت

 2022-8000 بغداد كلية القانون  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

2    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2022-0995 كلية القانون / جامعة بغداد مسؤولة شعبة المكتبة 0
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 8000 اصول البحث القانوني القسم العام 0

8    

3    

4    

5    

6    

7    

2    

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

0    

8    

3    

4    

5    

6    

7    

2    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 وع المشاركة ن هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ورشة )المحاضرات التفاعلية  1

عبرالكوكل ميت التحديات 

 واالضافات(.

 مشارك الكتروني 05/08/8080

ورشة عمل )قراءة حول  2

مشروع قانون مناهضة العنف 

 االسري في العراق(.

 مشارك الكتروني 30/08/8080

ورشة عمل )ايجابيات  3

 كتروني(.نشر االلوسلبيات ال

 محاضر الكتروني 00/0/8080

 مشارك الكتروني 84/0/8080 دورة القوة القانونية للصك 4

ندوة )دورالجامعة في دعم  5

البحث القانوني التجربة 

 االمريكية(.

 مشارك الكتروني 80/0/8080

ادارة البحوث والمصادر  6

 باستخدام العلمية 

mendely 

 مشارك الكتروني 8/8/8080

لية المدنية لشركات سؤوالم 7

 التبغ هن اضرار التدخين

 

 

4/8/8080 

 

 مشارك الكتروني

اسس المشروع العراقي في سد  2

 النقص التشريعي وتقييمه

 مشارك الكتروني 05/8/8080



 

 

 

 

 

 

 

القيود الواردة على سلطة  9

 -القاضي في االجتهاد القضائي

 فرنسا انموذجا

 مشارك الكتروني 05/3/8080

 -يم العراقيةقالاالتشكيل  00

التحديات القانونية واالثار 

 المستقبلية

 مشارك الكتروني  88/3/8080

ندوة) معالجة الفساد  00

االلكتروني  في نشر 

 المعلومات(.

 محاضر الكتروني 85/3/8080

ندوة)االثار القانونية النضمام  08

العراق التفاقية الهاي المتعلقة 

بالجوانب المدنية لالختطاف 

 الطفال(.ي لدولال

 مشارك الكتروني 89/4/8080

مسببات السلوك العدائي و  03

 اثرها على الواقع العراقي

 مشارك الكتروني 06/4/8080

القنبلة الذرية للفقراء واالسلحة  04

 البيولوجية 

 مشارك الكتروني 08/4/8080

االليات القانونية المعاصرة  05

 ئم التفنيات الحديثةلمكافحة جرا

 مشارك الكتروني 00/4/8080

على ورشة )الوصاية  06

 المصارف(.

 مشارك الكتروني 6/4/8080



 

 

 

 

 

 

 

الفكري ورشة تدريبية) االبداع  07

 .لحل المشكالت(

 مشارك الكتروني 85/0/8088

ليم الجامعي في محاضرة )التع 02

الوطن العربي: فلسفة التغير او 

 (تغير الفلسفة

 

 

 

 مشارك الكتروني 08/8/8088

:الجيل  وه)استرجاع المعرفةدن 09

 االسترجاع( الجديد من نظم

 مشارك الكتروني 88/8/8088

 فيصون التراث الثقاندوة : 20

غيرالمادي اثناء النزاعات 

 لحةالمس

 مشارك الكتروني 7/3/8088

المالية بين الذمة ندوة) كشف  80

 المأمول(الواقع و 

 مشارك الكتروني 9/3/8088

ه التنمية راحقوق المورشة )  88

 المستدامة في العراق(

 مشارك  الكتروني  03/3/8088

مبدأ نسبية اثار ة) ندو 83

 المعاهدات (

 مشارك الكتروني  04/3/8088

ندوة ) واجب االبالغ على  84

 لدولة عن الجائحة (ا

 مشارك الكتروني  05/3/8088

المشاركة االنتخابية ندوة )  85

عراق دستور ال أة في ظلللمر

 8005عام ل

 مشارك الكتروني  07/3/8088



 

 

 

 

 

 

 

ندوة )الجيثوم و حقوق  86

 (االنسان

9 

 مشارك الكتروني  80/3/8088

ندوة )استيراجيات تحسين   87

 ة و تنميةمهارات القراء

مهارات التفكير و ادارة 

 الوقت(

 مشارك  الكتروني  88/3/8088

ندوة ) عقد الوساطة  82

)السمسرة( في الزواج دراسة 

 ضوء القانون الفرنسي ( في

 مشارك يالكترون 88/3/8088

ندوة ) دور القضاء الجنائي في  89

لى عمواجهة العنف المبني 

 عي (النوع االجتما

 اركمش وني الكتر 83/3/8088

ورشة ) اهمية االطار العام  30

 ل الجامعية (للبحوث و الرسائ

 محاضر  الكتروني  87/3/8088

انتقاما من  ل االبناءتندوة ) ق 30

 الزوج االخر (

 مشارك  الكتروني  30/3/8088

قانونية ) المعالجات الندوة 38

سار الغطاء لظاهرة انح

 )النباتي

 مشارك كترونيال 4/4/8088

رة تدريبية ) اتفاقية سيداو و دو 33

 )راقية عللتشريعات المالئمتها 

 مشارك الكتروني  5/4/8088



 

 

 

 

 

 

 

 ندوة ) المسوؤلية الجزائية 34

 لناششئة عن االيذاء المبهج (ا

 مشارك  الكتروني  7/4/8088

طبيقات ميدانية لعمل ورشة ) ت 35

 العالقات العامة بعد التخرج (

 مشارك الكتروني  00/4/8088

ول الرقمي في ندوة ) التح 35

 الموؤسسات الثقافية(

 مشارك الكتروني  08/4/8088

-ندوة ) تداعيات ازمة كوفيد  37

نمية يق اهداف التقحعلى ت 09

 )تدامة المس

 مشارك  الكتروني  03/4/8088

ة الجزائية كبديل ) الوساطندوة  32

 ية (الدعوة الجزائعن 

 مشارك  الكتروني  04/4/8088

دورة تدريبية ) الجهة  39

المتخصصة للنظر في الطعون 

 )االنتخابية

 مشارك الكتروني 05-07/4/8088

دى )االضرار بالغير احندوة 40

صور التعسف في استعمال 

في القانون دراسة  -الحق

 االمريكي(

 مشارك الكتروني 06/5/8088

ندوة)الوان االقتصاد في ظل  41

 (المعرفة والتكنولوجيا

 مشارك الكتروني 84/5/8088



 

 

 

 

 

 

 

ندوة ) تلوث المعلومات  42

 مية(قرال

 محاضر الكتروني 5/6/8088

 مشارك الكتروني 82/6/8088 الثقافية(ع ندوة )ادارة المشاري 43

 

 . االخرى شطة العلمية سابعا : األن 

 خارج الكلية داخل الكلية

  عضو لجنة المكتبة

  عضو الجنة االمتحانية

  عضو لجنة تدقيق االمتحان التنافسي

  متحف الكليةلجنة عضو ارتباط 

 

ير وطت أوال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مج 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

نشورة االتجاهات الموضوعية للبحوث الم 0

 لة كلية القانون جامعة بغدادفي مج

 8002 محلي/ بغداد

ادارة مكتبات متكامل بحث )تصميم نظام  2

 )لمكتبة كلية القانون

 8009 محلي / بغداد

3 Beneficiaries’ Disinclination 

Towards Iraqi University 

 8009 خارجي / عربي 

4    

5    

 الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا. 



 

 

 

 

 

 

 

 اتعضو جمعية المعلومات والمكتب 

 

 

 

 هادات التقدير.ش و الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة ة المانحةالجه

 04/4/8080 ليم العاليوزير التع كتاب شكر 0

 8080  كتاب شكر من قبل السيد عميد الكلية 8

 9/6/8080  كتاب شكر من قبل السيد العميد  3

 8088 وزير التعليم العالي كتاب شكر 4

 8088  كتاب شكر من قبل السيد عميد الكلية 5

يد رئيس شكر من قبل السكتاب  6

 الجامعة

 8088 

7    

 .المترجمة وأ لمؤلفةالكتب ا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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 ات .ــاني عشر :اللغث 

     


