
 2020/2021الخطة العلمية للعام الدراسي 

  المالحظات عنوان النشاط العلمي  نوع النشاط اسم التدريسي

القانون واإلعالم اإللكتروني  مؤتمر   كلية القانون
 )اآلفاق والتحديات ( 

 

سيعقد بتاريخ 
1/4/2021 

الترخيص لفروع المصارف  -1  أ.د.عقيل فاضل حمد
القانونية )بحث األجنبية وآثاره 

 مشترك (

 

أ.د.حسين عبد القادر 
 معروف 

شرط الثبات التشريعي في  -1 
عقود البترول)دراسة تحليلية 

 تأصيلية لعقود النفط في العراق (. 
التأصيل القانوني للمواقع  -2

 األلكترونية اإلعالمية .
أثر جائحة كورونا في إختالل  -3

التوازن العقدي في اإليجار وآليات 
 معالجته .

دور إرادة المقاول المنفردة في  -4
 إنهاء عقد المقاولة .

 -حجب المواقع االلكترونية -5
دراسة في قوانين االعالم وجرائم 

 -المعلوماتية

مشترك مع أ.م.اعتدال  -
 عبدالباقي يوسف.

مشترك مع محمد  –
 حاتم حسان.

 
مشترك مع م.م أنوار  –

 محمد هادي
 
مشترك م.م أنوار  –

 محمد هادي

 إبطال القيود العقارية . -1 ندوة
 النفط شركات قانون في نظرة -2

 .الوطنية

 

التأصيل القانوني للغبن الالحق  -1 حلقة نقاشية
 إلبرام العقد.

 

عبد الباسط عبد  أ.د.
 الصمد أحمد 

الدور الحكمي من موانع  -1 بحث
  الميراث المختلف فيه عند الفقهاء .

حركة اإلستشراق من وسائل  -2
 الغزو الفكري 

اإلحتياطي النقدي القانوني في  -3
المشاكل –المصارف اإلسالمية 

 والحلول .
 

 
 
 
 
 

 مشترك 



دعوى المسؤولية المدنية الناشئة  بحث  أ.د.غني ريسان جادر 
القضائي )دراسة عن نشر الحكم 

 مقارنة(

مشترك مع سيف الدين 
 علي كطفان

العقود النفطية بين الواقع -1 ندوة 
 والمأمول

 

 

تطبيق القانون المحلي على  حلقة نقاشية
 منازعات المسؤولية التقصيرية

 

   

 صيوان رائد. د.أ
 عطوان

 في العمل لبيئة المدنية الحماية ندوة
 العراق

 

 خالد الكريم عبد.د.م.أ
 عناية

  العربية اللغة سالمة في ندوة

 العراقيين االكاديميين نقابة قانون ندوة محمد عمر عالء.د.أ
 (واالهداف التعاريف)

 

اإلحتياطي النقدي القانوني في  .1 بحث .يوسف عودة غانم دأ. 
المشاكل –المصارف اإلسالمية 

 والحلول .

 مشترك. -

 التوقيع قانون تفعيل عقبات -1 ندوة
 االلكترونية والمعامالت االلكتروني

 .2012 لسنة 78 رقم
 الرقمية بالعملة التعامل مخاطر -2

 المشفرة

 

أ.د.علي عبدالعالي 
 خشان 

.أحكام األوقاف في التشريعات 1 بحث
 العراقية )كتاب(

.التنظيم القانوني لرهن وثيقة 2
 التأمين )كتاب(

.المركز القانوني لمكتسب 3
دراسة تحليلية  –الجنسية العراقية 
 تأصيلية مقارنة 

 .إنتفاع الراهن بالرهن 4

  

 رهن المال الموقوف  -1 حلقة نقاشية
 رهن المال الشائع -2

 

 لالجراءات  القانوني التنظيم -1 بحث أ.م.سهى زكي نوري 
 لمواجهة االحترازية الصحية
 المستجد كورونا فايروس جائحة
 في الدستورية الحقوق على واثرها
 ( مقارنه دراسة) العراق

 قرارات دستورية على الرقابة -2
   العراق في التنفيذية السلطة

 ظروف ظل في مقارنة دراسة)
 ( .المستجد كورونا فايروس جائحة

 



 في االلكتروني االعالم دور -3
 قانونية دراسة) االنتخابية الدعاية
 التواصل وسائل ضوء في مقارنه

 .(  االجتماعي
)  النيابية المقاعد توزيع آلية -4

 انتخابات قانون ضوء في دراسة
 لسنة ٩ رقم العراقي النواب مجلس
2020) 

 

دراسة لخدمة 
 المجتمع

 والقانوني الدستوري التنظيم-
 التلوث من المياه لحماية

 

 االدارة وسائل دستورية مدى -1 حلقة نقاشية
 الفردية الحريات تقييد في الضبطية
 المستجد كورونا فايروس لمواجهة

 . 
 قانون في تشريعية قراءة -2

 العراقي النواب مجلس انتخابات

 

 لنزاعات الداخلية االسباب ندوة
 اقليم في المنتظمة غير المحافظات

 العراق في المياه حصة حول
 معالجتها واليات

 

م.د.ضرغام فاضل 
 حسين

كورونا على أثر جائحة  -1 بحث
 إحتساب مدد التقادم المسقط .

مدى سلطة القاضي المدني في  -2
 إكمال العقد 

  

 العقد السياحي  -1 حلة نقاشية
 

 

 في الدولي االنساني العمل -1 بحث أ.م. وهج عباس خضير
 ةاللجن دور) الطوارئ حاالت
 (انموذجا االحمر للصليب الدولية

 الخالية للمنطقة الدولي التنظيم-2
  النووية االسلحة من
 في الوقائية الدبلوماسية دور-3

 الدوليين واالمن السلم حفظ
 في االنسان لحق الدولي لمنظور-4

 االنترنيت عبر  الراي عن التعبير

 

 الفساد ضد سلميا التظاهر في الحق ندوة
 العام الدولي القانون لمنظور وفقا

 

.التنظيم القانوني للعمالت 1 بحث م.نبأ فرحان ابراهيم
اإلفتراضية )البتيكوين( دراسة 

 .مقارنة 

 

 منجز قيد النشر



.األحكام القانونية لإلستثمار في 2
 المصارف اإلسالمية

اإلطار اإلجرائي للتحكيم في  -1 بحث م.م. زمن فوزي 
دراسة  –عقود التجارة الدولية 

 مقارنة 
2 

 

الطبيعي تبليغ الشخص  -1 حلقة نقاشية
 وإشكاالته

 

 .سحب الجنسية العراقية 1 بحث م.م. نجاة عبد المنعم 
 جنسية الطفل مجهول النسب -2

 في قانون الجنسية العراقي.
 

 

  إثبات الجنسية العراقية -1 حلقة نقاشية

 . رهن السفينة في طور البناء 1 بحث م.م مرتجى داوود 
 . . الحجز التحفظي على السفن 2
 

 

 حق العامل في العالج  -1 نقاشية حلقة
أساس مسؤولية الناقل البحري  -2

 في التشريع العراقي

 

 إصدار في المعتمدة األسس -1 بحث أ.م.بتول مجيد هادي
 .الدستوري القضائي الحكم
 االنجاز قيد//  منفرد

 
 في للواليات التشريعي التكافؤ_2

 .الفيدرالية الدول
 منجز// منفرد

 
 في الدستوري القضاء دور -3

 .التشريعية السياسة رسم
 مخطط//  منفرد

 

دراسة لخدمة 
 المجتمع

 أزمة معالجة في االستثمار دور-1
 . العراق في السكن

 
 تقييم في األساسية المرتكزات-2

 .المؤسسي أالداء

 

 مشروع مناقشة حول دراسة - الحلقة النقاشية 
 في العليا االتحادية المحكمة قانون

 2020لسنة العراق
 
 في الدستوري القضاء سلطة-2

 .القضائية األحكام تفسير

 



  A control structure for-1 بحث ريسان م.د.ضياء
ambidextrous robot arm based 
on MANFIS controller 
2-- Consistent control framework 
for ambidextrous robot hand 
using MANFIS controller 
3- Dynamic compensation for six-
legged robot with manipulator 
arm 
4- Human robot control based on 
deep reinforcement learning 
5- Humanoid robot locomotion 
using reinforcement learning 
6- Inverse optimal control for 
humanoid robot motion planning. 
 

 مشترك
 
 

 مشترك
 

 مشترك
 
 

 مشترك
 مشترك

 
 مشترك

 للقيود الدستوري التنظيم -1 بحث م.إرتقاء محمد باقر
 مجلس تشكيل على الواردة

 جمهورية دستور في الوزراء
 .2005 لسنة العراق

 الدستوري التنظيم_2
 النواب مجلس الختصاصات

 التنفيذية السلطة تكوين في العراقي

 

حماية دور الشرطة المجتعية في  -1 ندوة
 االفراد

تعليمات السلوك الوظيفي وانضباط  -2
 .الطلبة

 

 مشترك أ.م.أنسام فالح

 المخلة للجرائم القانوني المعيار. 1 بحث م.اسيل عمرمسلم
 (مقارنة دراسة) بالشرف

 االقامة منح من الحد سبل. 2
 (مقارنة دراسة) التكسبي

 الجرائم في المصلحة معيار. 3
 العامة بالعقود الماسة

 وعالقتها العامة االموال جرائم. 4
 الوقائي بالتجريم

 

 

تعطيل القضاء الدستوري  -1 بحث م.د.محمد جبار كريدي
)المحكمة االتحادية العليا العراقية 

 انموذجا(
الرقابة البرلمانيةعلى تأخر  -2

الحكومة باعداد الموازنة العامة 
 للدولة )العراق انموذجا(.

 

 



 ظل في الدولية العالقات مستقبل-1 بحث م.د. وفاء ياسين نجم
 .كورونا جائحة

 طل في االنسان حقوق -2
 .المعاصرة العالمية التحديات

 والتطرف ااٍلرهاب ظاهرة -3
 واالستقرار السلم على وانعكاساتها

 .الدولي
 وإشكالية الدستورية المسالة -4

 .الديمقراطية الدولة
 في المراة ضد التمييز اشكالية -5

 .والسياسية المدنية الحقوق
 

 

 التفاوض وفن الدبلوماسية -1 حلقة نقاشية
 الدبلوماسي

 العربي والربيع المراة -2
 في الدولية العالقات مستقبل -3

 (1٩) كوفيد كورونا جائحة ظل

 

 الحكومية المصارف ديون/  بحث م. علي عبدالعباس
 عائلة ضمن المجاني الراكب_

 العامة األموال
 الوعود اقتصاديات/2

 ثمن للمبُالغة يكون عندما_الرسمية
 القانون نطاق في
 اعتمادات تخصيص اعادة/3

 بين الرفيع الخيط_ العامة الموازنة
 واالصالح العبث

 العامة اإلدارة أعمال سرية/ 4
 الحصين الفساد مالذ_

 

 حقوق في االنسانية الكرامة/1 حلقة نقاشية
  ال هل  المالية، العام الموظف

 المشرع بتبجيل تحظى  زالت
  العامة؟ واإلدارة

 والموضوعية الدستورية القيود/2
  الموازنية للمناقلة

 تدرج للشهيد، القانوني المركز/3
 الحقوق في وتفاوت المراتب في
 

 

 السلطة استعمال في التعسف -1 ندوة أ.م.د سليم نعيم 
 العامة الوظيفة مجال في

 



 العقوبات في الطعن -2
 المقنعة االنضباطية

اإلنزياح اللغوي في المثل  -1 بحث أ.م.حسام أحمد
 القرآن

تعدد القراءة وإحتمال المعنى  -2
 في الشعر العربي

وقفات لغوية في بعض اآليات  -3
 القرآنية.

 

 عبد حميد علي.د.م
 الرضا

 قانون تعديل حول مالحظات -1 ندوة
 النافذ العراقي الجنسية

 التقليل في المتحدة االمم جهود -2
 الالجنسية حالة من

 

 عباس اباذر. م.م
 غضبان

 الفساد ظاهرة انعكاسات -1 
 في االنسان حقوق على االداري
 العراق

 العراق في التسول ظاهرة -2
 .المعالجاتو االسباب

 

 والمخدرات الخمر اخطار -1 ندوة عبل احميد تيسير.د .أ
 والقانون الشريعة مابين

 

 

 

 


