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                                         الهاشمي محمد  د. رشا محمد جعفرأ.م.  :  ـماالسـ
 72/1/1891:    تاريخ الميـالد

 : قانون عام / قانون إداري   التـخصـص

 كلية القانون –: جامعة بغداد  عنـوان العمـل

 : تدريسية الوظيفـــــــــة 

 9/3/7112: استاذ مساعد  العلمي اللقب

 االختصاص العام  : قانون عام

 االختصاص الدقيق : قانون اداري

  Rasha_alhashimy@yahoo.com        : البريد االلكتروني
 

 

 

 : المؤهالت العملية 
 .7111قانون كلية القانون /جامعة بغداد عام  سبكالوريو -

 .7112ماجستير قانون كلية القانون /جامعة بغداد عام  -

 .7112دكتوراه قانون عام كلية القانون /جامعة بغداد  -

 

 

 

 .:الكتب والبحوث المنجزة 
 اوال : الكتب

 الرقابةةة القئةةاعية علةة  سةةلةة ا دارة لةةي لةةرل الجةةزاقات علةة  المتعاقةةد معهةةا -1
 .0202,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت,

بيرروت  سلةة االدارة لي تئمين الموظف لي القانون االداري,دار السنهوري , -7

,0202. 

 ثانيا : البحوث المنجزة 

 نةاق الرقابة القئاعية عل  سلةة الئبط ا داري لي الظروف االستثناعية .0

( 0جامعرة بدردا, ,العرد,  –كليرة القرانو   , منشور في مجلة العلوم القانونيرة,

 .0200لسنة

, منشرور فري مجلرة العلروم القانونيرة  تئمين الموظف لةي الترةريا العراقةي .0

 .0222األول/ لسنة  العد,, بددا, جامعة –,كلية القانو  

بحررم منشررور فرري مجلررة اليررت   الترري  , انعةةدام المصةةلحة لةةي دعةةو  ا لغةةاق .3

 . 0222لعام  02لى العد, تصدرها كلية التربية األساسية  في جامعة ,يا
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, بحررم منشررور فرري ضةةمانات الموظةةف لةةي مجةةاق التحقيةةق ا داري .4

لعرام  02مجلة ,يالى التي تصردرها كليرة التربيرة جامعرة ,يرالى العرد, 

0222 . 

, بحررم منشررور فرري نظةةام التعدديةةة الحزبيةةة ودوره لةةي الحيةةاة الديمقرا يةةة .2

 02ي جامعرة ,يرالى العرد, مجلة اليت  التي تصدرها كلية التربية األساسية  فر

 0222لعام 

بحررم منشررور فرري مجلررة العلرروم  تئةةمين الموظةةف لةةي الترةةريا العراقةةي, .6

 .0222القانونية التي تصدرها كلية القانو  جامعة بددا, 

مقبرول للنشرر فري تأثير ظاهرة الفسةاد ا داري علة  وقةوق ا نسةان, بحة   .2

 .0200المستنصرية,الجامعة  -كلية القانو  مجلة الحقوق,

ضمانات الموظف ازاق سةلةة االدارة لةي التئةمين لةي القةانون العراقةي ,  .9

الجامعررررة  -كليررررة القررررانو  بحةةةة  مقبةةةةوق للنرةةةةر لةةةةي مجلةةةةة الحقةةةةوق ,

 . 0204المستنصرية,

, بحرم مقبرول اجراقات االدارة لي تئمين الموظف لةي القةانون العراقةي   .8

 . 0204مة ,للنشر في مجلة ,راسات قانونية ,بيت الحك

 , )دراسة مقارنة( أثر الحكومة االلكترونية عل   رق ادارة المرلق العام  .11

 منروربح  

 االنتهةا  االداري لحةةق االنسةةان لةةي الكرامةة وتةبيقاتةةم ) دراسةةة مقارنةةة ( .11

 بح  منرور

" دراسة  التنظيم القانوني لمجلس لض المنازعات لي عقد االشغاق العامة .17

 بح  منرور مقارنة"

االختصةةاص النةةوعي للمحكمةةة االداريةةة العليةةا لةةي القةةانون العراقةةي.  .13

 مقبوق بالنرر

وساعل الحد من الفساد االداري والمالي عند اختيار المتعاقد ما االدارة لي  .11

 مقبوق بالنرر نةاق العقود الحكومية .

 االختصاصةةات المرلقيةةة لر سةةاق الووةةدات االداريةةة لةةي القةةانون العراقةةي . .12

 رمقبوق بالنر

 

 .قمت بتدريسها التي الدراسية المقررات •

 اوال: الدراسات االولية

 القضاء اال,اري -1

 عملي قئاق اداري -0

 وقو ق االنسان  -3

 وريات عامة -1

 صياغة ترريعة  -2

 ترريعات مكالحة الفساد االداري والمالي -6

 



  

 ثانيا : الدراسات العليا 

 مرولة الماجستير  -1

 القانون االداري  -

 القئاق االداري    -      

 همرولة الدكتورا -7

 مادة السيمنار بمادة القانون االداري  -

 مرولة الدبلوم العالي لمكالحة الفساد -3

 عقود الحكومية لالنظام القانوني ل -

 اللجان العلمية الداعمة والموقتة لي الكلية 

 اللجان الداعمة -1

 ولغاية االن . 7112من سنة عئو لجنة الترقيات العلمية  -

 عئو لي اللجنة العلمية لفرع القانون العام  -

 عئو لجنة السالمة الفكرية لي لرع القانون العام  -
 .0202- 0202عضو لجنة تحرير مجلة العلوم القانونية من سنة  -

 عئو لجنة االستالق لمرولة الدبلوم العلي لمكالحة الفساد  -

 عئو اللجنة االمتحانية لدراسات العليا لي لرع القانون العام  -

 عئو لي اللجان االمتحانية لدراسات االولية -

 اللجان المؤقتة  -7

 عئو لي لجان االستالق لي لرع القانون العام        - 

 عئو لي لجان المناقرة لدراسات العليا واالولية         -

 والدبلوم العالي.تحان الرفهي لدراسات العليا عئو لجان االم      -         

 الوظاعف  او المناصب التي شغلتها داخل الكلية 
 .0202- 0202مقررة اللجنة العلمية المركزية للكلية من سنة  -

 

 مقررة اليرع العام حاليا . -

 
 


