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 الواجضريز  2014 الجاهعح الوضرٌصزيح العزاق قاًىى

لىريىس االثك 2011 كليح الزافذيي الجاهعح العزاق قاًىى  

 

   

 



 

 ثالثاً: المؤتمرات 

عٌىاى الوؤذوز                 عٌىاى الثحس         
أثر االرادة الظاهرة فً العقد ومتطلبات التنمٌة 

 المستدامة
 -الجامعة المستنصرٌة  المشاركة فً مؤتمر التحدٌات القانونٌة المعاصرة ,

 1  كلٌة القانون
المشتركة , الجامعة المستنصرٌة  العراقٌة المغربٌة ذاكرةمؤتمر الالمشاركة فً  المغرب وأزمة الخلٌج بٌن العراق والكوٌت

  2    الداباكلٌة  –
مفهوم المخالفة وتطبٌقاته فً القانون المدنً 

 العراقً
اتجاهات التنمٌة الحدٌثة فً اختصاصات القانون واالدارة المشاركة فً مؤتمر 

  3 العامة

 

 

: الثحىز واالًشطح العلويح راتعا    

 1 الحماٌة المدنٌة لمستخدمً شبكة الهواتف النقالة فً مرحلة تنفٌذ عقد االشتراك 2016

 2 صلطح القاضي في ذقذيز الرعىيض عي الضزر الورغيز 2020

 3 العرف وأثره فً استنباط الحكم القانونً 2021

 4 التعلٌم العالً فً العراق بٌن الماضً والحاضر 2021

العراقٌة  الدولة لنشوء القانونٌة المقومات 2021  5 

المستدامة التنمٌة ومتطلبات العقد فً الظاهرة االرادة اثر 2021  6 

ندوة بعنوان) نظرة تحلٌلٌة فً النصوص القانونٌة لقسمة المال الشائع رضاًء  2019
 7 وقضاًء(

الماهٌة والمسؤولٌة(–ندوة بعنوان ) االتجار بلقاح كورونا  2021  8 

 9 ورشة عمل بعنوان ) جائحة العصر والسبل القانونٌة لمواجهتها ( 2021

 11 ورشة عمل بعنوان ) قانون االنتخابات البرلمانٌة العراقٌة ( 2021

 11 ندوة بعنوان ) الذكرى المئوٌة لتأسٌس الدولة العراقٌة ( 2021

 12 ورشة عمل بعنوان )أثر فاٌروس كورونا على العقود االلكترونٌة( 2021

بمخرجات االقسام ورشة عمل بعنوان )مخرجات اقسام التارٌخ وارتباطها  2021
 13 العلمٌة االخرى , االعالم , الجغرافٌة , االثار , العلوم السٌاسٌة (
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: الرذرية وخذهح الوجروعخاهضا     

 خذهح الوجروع 
2/22/2222فً  6334بالكتاب رقم  زٌارة مؤسسة العٌن للرعاٌة االجتماعٌة فً مدٌنة الكاظمٌة وتقدٌم دعم مادي  

 1 خدمة للمجتمع
5/7/2222فً  2553بالكتاب رقم  الجامعة المستنصرٌة  –المشاركة فً حملة تطوعٌة لتجهٌز كلٌة القانون  

  2   بأدوات ومواد التعقٌم فً الكلٌة  
22/5/2222فً  2662بالكتاب رقم    3 زٌارة تطوعٌة الى دار المسنٌن )البٌت العراقً اآلمن للمسنٌن( 

 

 الذوراخ الرذريثح 
اقٌمت من قبل وحدة التعلٌم المستمر فً كلٌة دجلة 

25/6/2222الجامعة  فً   
المشاركة كمتدرب فً فعالٌات الورشة االفتراضٌة بعنوان ) انتهاك حق السالم 

العراق انموذجاً الحروب / العنف / االرهاب ( –  1 
 2 المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة بعنوان )الضمانات القضائٌة لحقوق االنسان (  أقٌمت من قبل المركز الدٌمقراطً العربً

اقيود هي قثل وحذج طزائق الرذريش في كليح 

الرزتيح / الجاهعح الوضرٌصزيح توىجة الكراب 

5/3/2118في  32الوزقن   
 3 شهادج هشاركح في دورج طزائق ذذريش

اقيود في الجاهعح الركٌىلىجيح 

 11657الوزقن  توىجة الكراب

1/11/2118في   

 4 شهادج هشاركح في دورج صالحيح الرذريش

اقيود في الجاهعح الركٌىلىجيح 

في  1196توىجة الكراب الوزقن 

2121 

شهادج هشاركح في دورج صالهح اللغح العزتيح 

 واالخطاء الشائعح
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  8 

  


