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 الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية الجهة المانحة لشهادة الماجستير : 

  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :

استبعاد القانون األجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي  :عنوان دراسة الماجستير 

 الخاص



  عنوان رسالة الدكتوراه :

 

           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

الصباحي التسجيل شعبة مدير 1 02/02/0222  السياسية والعلوم القانون كلية   الى 

01/2/0202  

والتخطيط الدراسات شعبة مسؤول 2 السياسية والعلوم القانون كلية   00/0/0202  

 قسم/ السياسية والعلوم القانون كلية تدريسي 3

 القانون

0/00/0202  

4    

 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها : -

 مالحظات الى –الفترة من  المعهد (/الجهة )الجامعة )الكلية( ت

1    

2    

3    

4    

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

السياسية والعلوم القانون ديالى 1  لدراسة المدخل القانون 

 القانون

0202/0202  

 قانون احكام القانون السياسية والعلوم القانون ديالى 2

 التنفيذ

0202/0202 

السياسية والعلوم القانون ديالى 3  لدراسة المدخل القانون 

 الشريعة

0202/0002  

 قانون احكام القانون السياسية والعلوم القانون ديالى 4

 التنفيذ
2222/2221 



السياسية والعلوم القانون ديالى 5  لدراسة المدخل القانون 

 الشريعة

0020/0020  

 قانون احكام القانون السياسية والعلوم القانون ديالى 6

 التنفيذ

0200/0200 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت

 او االطروحة

السنة 

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

 االنسانية للعلوم الدولية المؤتمر 1

 وسبل افاقها.. االنتقالية العدالة)

والمنطقة العراق في تحقيقها  ) 

اربيل جيهان جامعة  0202 بحث 

كورونا جائحة ظل في العام النظام 2  كلية/ ديالى جامعة 

 والعلوم القانون

 السياسية

 2020 بحث

 القضائية االحكام العلمية ة الندو 3

والحاضر الماضي بين لألوبئة  

سامراء جامعة بحثية ورقة   0202 



و 0200و 0202 حضور العراقية الجامعات ة كثير عمل وورش علمية ندوات 4

0200 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

الطالبية التعليمات 1  والعلوم القانون كلية 

 السياسية

0202 

 العقود على التطبيق الواجب القانون 2

الدولية االستهالكية  

 والعلوم القانون كلية

 السياسية

0202 

المحاماة مهنة اخالقيات 3  والعلوم القانون كلية 

 السياسية

0202 

التجاري التحكيم مهارات 4  والعلوم القانون كلية 

 السياسية

0202 

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1 The Impact of Legislative 

Development on the 

Constitutionality of the 

Rules of Attribution in 

Private International Law (A 

Comparative Study) 

بريطانيا في عالمية مجلة  0202 

 األضرار عن المدنية المسؤولية 2

 يةاتفاق و المصري للقانون وفقا   البيئية

مقارنة دراسة م0220 لعام جدة  

مجلة عربية  منشورفي  0202 

 القانوني النظام في الحديثة االتجاهات 3

 في األضرار عن المدنية للمسؤولية

 القانون وجهة من االحمر البحر بيئة

الخاص الدولي  

 0202 منشور في مجلة عربية

 العالقات في الضعيف الطرف حماية 4

 جائحة ظل في الخاصة الدولية

 كورونا

 والعلوم القانون كلية مجلة

  السياسية

0202 

 

التنفيذ الجزئي للحكم األجنبي في  -5

 القانون الدولي الخاص 

 0200 مجلة معالم قانونية 



المساعدة القضائية لغير المواطنين في  6

العالقات الخاصة الدولية في ظل 

 القانون العراقي 

 0200  منشور

 

 

 

 بنشرها :( التي قام impact factorsاملجالت العالمية ومجالت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1 International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

 The Impact of بريطانيا

Legislative 

Development 

on the 

Constitutionality 

of the Rules of 

Attribution in 

Private 

International 

Law (A 

Comparative 

Stud 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

 بريطانيا

2      

3      

4      

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات

1      

2      

3      

4      

 

 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -



ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة

 او االبداع

 السنة

تقديرية شهادة مؤتمر 1  جيهان جامعة 

اربيل/  

 0202 بحث

علمية ندوة 2 تقديرية شهادة  بحثية ورقة  سامراء جامعة   0202 

تقديرية شهادة  مؤتمر 3 /  ديالى جامعة 

القانون كلية  

 0202 بحث

 و امتحانية لجنة عضو 4

 تدريسية هيئة

 شكر كتاب

 وتقدير

 التعليم وزير من

 والبحث العالي

 ومن العلمي

 جامعة رئيس

 ديالى

 لجنة عضور

 والهيئة امتحانية

 التدريسية

0202 

/  ديالى جامعة تقديرية شهادة  يميملتقى اكاد 

 القانون كلية

 0200 بحث

 تقديرية شهادة مؤتمر 

 ودرع  

/  ديالى جامعة

 القانون كلية

 0200 بحث

 

 

 

 

 

 التأليف والترجمة : -

 

 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      

3      

4      



 

 

 

 اللغات التي يجيدها : -

 اللغة االنكليزية  -1

2- 

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

1-  

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

1-  

2-  

 


