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جرٌمة قتل االم  / رسالة الن اعنو/ 2003الماجستٌر  / كلٌة القانون / جامعة بغداد /   -2

 . / كلٌة القانون / جامعة بغداد لطفلها حدٌث العهد بالوالدة اتقاء للعار

الجرائم الماسة :طروحة االن اعنو/  2008الدكتوراه / كلٌة القانون / جامعة بغداد /  -3

 .بحرٌة التعبٌر عن الفكر 

 :: االنشطة

الى 1996قتصاد جامعة بغداد منذ عام تسلمت مهام الشعبة القانونٌة فً كلٌة االدارة واال -1

  2013 عام

 نشرت العدٌد من البحوث القانونٌة منها  -2

 ة أالشرف اساس التمٌٌز ضد المر 

  الجرائم المخلة باالخالق عبر االنترنت 

 احكام الرشوة الدولٌة 

 جرائم االتجار بالبشر 

 جرائم االبادة الجماعٌة 

  دور مجلس النواب فً تعزٌز قٌم النزاهة للحد من الفساد 

 توقٌع االلكترونً وحجٌته فً االثبات الوضع القانونً لل 

  االرهاب االلكترونً وسبل مواجهته قانونٌا 

  تموٌل الجرائم االهابٌة 

 

 



 

شاركت فً كثٌر من دورات التحقٌق الجنائً واالداري لمكاتب المفتشٌٌن العمومٌٌن - 3

كاتب المفتشٌن العمومٌٌن فً العراق فً مجال العقود موكذلك مشروع المساعدة الفنٌة ل

 .والتً تمت فً كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة بغداد الحكومٌة وتقٌٌم االداء 

 

تمت مشاركتً فً العدٌد من مناقشات رسائل الماجستٌر والدكتوراه فً اختصاص القانون  -4

الجنائً فً جامعة بغداد وكلٌات قانون تكرٌت وكذلك القٌام بمهام  الخبٌر العلمً لرسائل 

 الماجستٌر والدكتوراه فً كلٌات قانون بغداد وكذلك كلٌة قانون تكرٌت

المكتب  العدٌد من الدورات القانونٌة فًفً القاء محاضرات وتمت مشاركتً فً  -5

 االستشاري لكلٌة االدارة واالقتصاد وكلٌة قانون جامعة بغداد

تمت مشاركتً فً االشراف على رسائل الماجستٌر وكذلك تقوٌم البحوث المقدمة للترقٌة  -6

العلمٌة فً كل من كلٌة القانون جامعة بغداد وبعض الكلٌات االهلٌة فً مجال اختصاصً 

 فً القانون الجنائً 

 

فً كلٌة االدارة ومسؤولة الشعبة القانونٌة  تم الترافع باعتباري ممثلة الشعبة القانونٌة  -7

 داد  فً القضاٌا التً تخص الكلٌة امام المحاكم العراقٌة واالقتصاد جامعة بغ

االدارة تم مشاركتً فً القاء محاضرات قانونٌة فً ندوات علمٌة وحلقات نقاشٌة فً كلٌة  -8

  وكذلك حضوري فً الندوات العلمٌة المقامة فً  هٌئة النزاهة   واالقتصاد جامعة بغداد

تمت المشاركة فً تقوٌم البحوث القانونٌة لهٌئة النزاهة ، وكذلك تقوٌم البحوث القانونٌة   -9

 ةالمقدمة للمجلة القانونٌة لكلٌة القانون / جامعة بغداد وكذلك البحوث القانونٌة المقدم

 لكلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد . للمجلة 

تمت مشاركتً فً العدٌد من المؤتمرات القانونٌة المنعقدمة فً بٌت الحكمة  وكلٌة   -10

القانون وكلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد  وكذلك المؤتمرات التً تنعقد فً 

 وتكرٌت محافظات العراق وخاصة جامعة دهوك والسلٌمانٌة 

شاركت فً العدٌد من اللجان التحقٌقٌة التً تجري فً كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة  -11

بغداد وكذلك اللجان الخاصة بتعوٌض متضرري الجرائم االرهابٌة وكذلك اللجان الخاصة 

بدراسة بعض المفردات القانونٌة فً الماجستٌر ووضع مفردات قانونٌة لفتح  دراسة 

االستراتٌجً وادارة الحكم المحلً واٌضا  وضع مفردات  الدبلوم العالً فً التخطٌط

 قانونٌة واسئلة تخص هذه المواد فً الدورات المقامة فً المكتب االستشاري فً الكلٌة 

القاء المحاضرات فً مجال االختصاص الجنائً فً كلٌة القانون جامعة بغداد وكذلك بعض -12

 السالم ( وكذلك جامعة االسراء .الكلٌات االهلٌة كجامعة االمام الصادق )علٌه 

من الدورات المقامة فً مجال دور االدلة الجنائٌة وكذلك الدورات تمت مشاركتً فً كثٌر  -13

 الخاصة بمهام التدرٌس . 

 



 

 


