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األثر القانوني لمدفع بعدم االختصاص المكاني في الدعوى االعتراضية املنشىرة واملؤلفاث :البحىث  .2
 .1669المجمد الثاني لشير آذار 1؛ منشور في مجمة جامعة ذي قار العممية العدد 

النقود القيدية وأثرىا في الوفاء بااللتزامات القانونية باالشتراك مع المدرس المساعد يوسف عودة غانم  .1
 منشور في مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد بالعدد  ؛

 النظام القانوني لمشكل في قانون المرور؛ منشور في مجمة جامعة بابل. .7
 الطبيعة القانونية لتصرف الزوج في أثاث زوجتو بيعا؛ تحت الطبع. .1
رك تكامل مبدأي تجديد المدفوعات وعدم تجزئة المفردات في تحديد أثار الحساب الجاري, بحث مشت .8

مع المدرس يوسف عودة غانم والمدرس عالء عمر ,مقبول لمنشر في مجمة المحقق الحمي لمعموم 
 .17/9/1667في  27القانونية والسياسية بكتابيم بالعدد 

النظام القانوني لموكالة غير القابمة لمعزل, منشور في مجمة كمية القانون العممية)رسالة الحقوق ( المجمد  .6
 .الثاني العدد األول

حرية التعبير عن الرأي بين القانون والفقو اإلسالمي, منشور في مجمة كمية القانون العممية ) رسالة  .9
 الحقوق ( العدد األول المجمد األول. 

. حصانة الدولة القانونية والتنفيذية واألثر القانوني التفاق التحكيم عمييا؛ مقبول لمنشر في مجمة )ص( 5
 .1/22/1667/ق/ص في 8ألمر بالعدد والقرأن ذي الذكر, بموجب ا

 .العالنية التجارية, منشور في مجمة كمية القانون جامعة ذي قار. النظام القانوني لمرسالة ا7
 . المركز القانوني لمكتسب الجنسية العراقية, مقبول لمنشر, مجمة مركز دراسات الخميج.26
غانم, مقبول لمنشر, مجمة مركز دراسات الخميج . المركز القانوني لمجنين, مشترك معأ.م.د. يوسف عودة 22

 العربي.
. سريان قانون الجنسية العراقية في الزمان, منشور في مجمة الخميج العربي ضمن العدد الخاص بوقائع 21

 .1629مؤتمر كمية القانون لعام 
 . الجزاءات في عقد التأمين, مشترك مع أ.م.د. يوسف عودة غانم21
 . اتعاب المحاماة في الدعوى المدنية,  27
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 .1625الوجيز في احكام الجنسية,مركز الحور لمدراسات والتخطيط االستراتيجي لسنة  -21
 .1625المركز القانوني لمجنين, مجمة الدراسات البصرة لسنة  -28
 .1629دور العقوبة في الحد من الظاىرة االرىابية, مجمة الحشد الشعبي, لسنة  -26

  
 

 الكتة املنشىرة:
 1621. النظرية العامة لتعاقد الشخص مع نفسو, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت, 2
 1627.حجية الرسائل االلكترونية في اإلثبات المدني, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت, 1
 .1627الحقوقية, بيروت, . نحو معالجة قانونية جديدة لبعض جوانب التنظيم القانوني, منشورات الحبي 7
 .1621. نحو نظرية عامة لموكالة الالزمة, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت, 1
 .1629. الوجيز في احكام الجنسية, مركز المحور لمدراساتوالتخطيط االستراتيجي, 8
 .1629. سبل اليداية الى سفينة الوالية, مركز المحور لمدراسات والتخطيط االستراتيجي, 6
وقانىى  6002لسنت  62دراست في ضىء قانىى الجنسيت العراقيت رقن  –الىجيس في احكام الجنسيت العراقيت واللبنانيت  -9

 0الطبعت االولى  – 6052 –الوؤسست الحديثت للكتاب  –لبناى  – 5261 لسنت 51الجنسيت اللبنانيت رقن 
 

قاانون العمال/ االحاوال الشخصاية والمياراث/ المادخل  : املىاد التيي درهيها يف الاراهيت االولييت
 لدراسة القانون/ اصول الفقو/ الدولي الخص

 الدولي الخاص المواد التي درسيا في الدراسات العميا:
 اثنان طاريح التي اشرف عمييا لمماجستير والدكتوراه:ألعدد الرسائل وا

 : ( متدربالدورات التطىيرية)التي شارك فيها كمحاضر او 

*  المشاركة في المؤتمر الذي أقامو المعيد الدولي لقانون حقوق اإلنسان في جامعة دي بول حول ) دور 
 .9/9/1668-6نقابة المحامين في سيادة القانون ( والذي أقيم في كمية القانون جامعة بغداد لمفترة من 
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ا المعيد الدولي لحقوق اإلنسان *شاركت في الدورة األساسية لحقوق اإلنسان لمدرسي الجامعات التي أقامي
 .1669/أب / 7-7في جامعة دي بول في دولة الكويت لمفترة من 

*شاركت في الورشة التدريبية األساسية في حقوق اإلنسان لتدريسي ومنتسبي جامعة البصرة التي أقاميا 
 .17/1/1626-12المعيد الوطني لحقوق اإلنسان لمفترة من 

 البصرة حول الممكية في الدستور.إلقاء محاضرة في إذاعة 
 * إلقاء محاضرة في نقابة المعممين في ذي قار بعنوان دور األحزاب السياسية في توعية الجماىير. 
* ألقيت محاضرة في الدورة التدريبية التي أقاميا المعيد الدولي لحقوق اإلنسان لمدرسي الجامعات في  

 والمواثيق الدولية. 1668تور العراقي الدائم لعامدولة الكويت بعنوان حرية التعبير في الدس
 * إلقاء العديد من المحاضرات في مؤسسات المجتمع المدني. 

 :مثانيت هؤمتراث املؤمتراث التي شارك فيها كباحج:

-21شاركت في المؤتمر العممي الثالث  الذي أقامتو كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة البصرة لمفترة من . 2
. ببحثي الموسوم النقود القيدية وأثرىا في الوفاء بااللتزامات القانونية باالشتراك مع  1669/آذار/28

 المدرس المساعد يوسف عودة غانم. 
ببحثي  1665/أيار/26س الذي أقامتو كمية القانون جامعة كربالء فيشاركت في المؤتمر القانوني الخام. 1

 الموسوم حرية التعبير عن الرأي بين الشريعة والقانون.
ببحثي  1665/نيسان/29-28شاركت في مؤتمر العموم اإلنسانية الذي أقامتو جامعة الكوفة لمفترة من .7

 الموسوم النظام القانوني لموكالة غير القابمة لمعزل.
شاركت في مؤتمر ربيع الشيادة الذي أقامتو األمانة العامة لمروضتين الحسينية والعباسية المقدستين  .1

 .1667عام 
درست مادة قانون العمل والضمان االجتماعي لطمبة المرحمة الثالثة في كمية القانون جامعة البصرة  .8

 .1669-1666و 1666-1668لألعوام الدراسية 
/ 8/ 29-26مر القانوني السابع الذي أقامتو كمية القانون جامعة كربالء لمفترة من شاركت في المؤت. 6

 ببحثي الموسوم حصانة الدولة القضائية والتنفيذية واألثر القانوني التفاق التحكيم عمييا. 1626
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 , ببحثي الموسوم االستثمار في العميم العمي.1626شاركت في مؤتمر  كمية القانون جامعة البصرة, لعام  .9

, ببحثي الموسوم سريان قانون الجنسية 1629شاركت في مؤتمر  كمية القانون جامعة البصرة, لعام  . 5

 العراقية في الزمان.

 , بورقة بحثية بعنوان دور 1629ي في البصرة, عام شاركت في المؤتمر الذي اقامتو ىيئة الحشد الشعب .7

 العقوبة في الحد من الظاىرة االرىابية.

 

 

 

 


