
نبذة عن الكلية 
تأسست كلية القانون في جامعة أهل البيت 
: في العام الدراسي 2003 – 2004 ، أمد 
الدارسين  وتمنح  سنوات  أربع  فيها  الدراسة 
وتؤهل  القانون  في  البكالوريوس  شهادة 
المحاماة  مهنة  لممارسة  فيها  الخريجين 
القطاع  القانونية في مؤسسات  واالستشارات 
األهداف  لتحقيق  تسعى  وهي  والخاص  العام 

اآلتية:
القانونية  المعرفة  نشر  في  المساهمة   .1
وبما يعزز ترسيخ قيم العدالة وسيادة النظام 

والقانون في المجتمع.
مؤمنة  قانونية  بكوادر  المجتمع  رفد   .2
المدني  المجتمع  وتطلعات  ومستوعبة ألفكار 

الجديد بما ينسجم والتشريع اإلسالمي.
3. تجسيد مبادئ حقوق اإلنسان من خالل 
والدولية   المحلية  المؤتمرات  في  المساهمة 

واألبحاث العلمية المتخصصة.

رؤية الكلية 
القانونية  الثقافة  ترسيخ  في  المساهمة 
في المجتمع ، وبناء عالقات ثقافية وعلمية مع 
كليات القانون في الجامعات العربية والعالمية 
من  لالستفادة  الرفيع  العلمي  المستوى  ذات 
الخبرات واألبحاث العلمية لدعم مسيرة البحث 
العلمي في مجال الدراسات القانونية . والعمل 
على تعزيز العالقة بين الكلية وفئات المجتمع 
والخاص  العام  القطاع  ومؤسسات  المختلفة 
في  أكثر  لترتقي  المدني  المجتمع  ومنظمات 

بلوغ أهدافها في خدمة المجتمع العراقي.

محاور المؤتمر 

العقود الدولية .  -1
االح��وال  قانون  حول  ومالحظات  أراء   -2

الشخصية النافذ .
قانون االستثمار بين الواقع والطموح .  -3

ال��دول��ي��ة وأث��ره��ا على  االت��ف��اق��ي��ات   -4
القوانين الوطنية .

والمركز  القوانين  وتنازع  الجنسية   -5
القانوني لألجانب .

القانون الدستوري .  -6

المراسالت 

تستقبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر بحوث 
المشاركين على العنوان التالي :

أهل  جامعة  الحر،  ناحية  المقدسة،  كربالء 
البيت :، كلية القانون.

أو المراسلة على البريد االلكتروني :
 husseinsrhn@yahoo.com 

ولمزيد من االستفسار االتصال على الرقم : 
 07818103782 أو  07717517013

برعاية االستاذ الدكتور 
صادق عبد المطلب الموسوي 

رئيس جامعة أهل البيت : المحترم

تقيم كلية القانون 
مؤتمرها العلمي السنوي العاشر 

يوم السبت الموافق
2014/4/19
تحت شعار:

للبحث القانوني 
دور رئيس في تنمية المجتمع



أهداف المؤتمر 

يهدف المؤتمر الى ألقاء الضوء 
على واقع بعض التشريعات 

العراقية من أجل تعزيز الثقافة 
القانونية واالسهام في معالجة 
بعض االشكاالت العالقة  فيها 

بما يلبي الطموح ويخدم مسيرة 
التقدم والرقي في بلدنا . 

اللجنة التحضيرية 

م. م. جمال عبد كاظم الحاج ياسين           رئيسًا
م. م. صالح مهدي كحيط                                   عضوًا

م. م. محمد عبد الرزاق محمد                        عضوًا 

اللجنة العلمية 

أ. م . د. كمال عبد حامد آل زيارة                  رئيسًا 
م . د . حسين أحمد دخيل السرحان           عضوًا 
م . م . صفاء أسماعيل وسمي                           عضوًا  

   شروط المشاركة 

من  البحث  صفحات  ع��دد  ت��ت��راوح   -1
البحث  عنوان  يوضع  على  15- 20 صفحة 
عنوانة  أو  العلمي  ولقبه  الباحث  وأس��م 
الوظيفي في أعلى الصفحة . ويوضع البريد 
في  للباحث  الموبايل  ورق��م  االلكتروني 

أسفل الصفحة .
المؤتمر  في  المشارك  البحث  يُرسل   -2
 )CD( قرص  مع   )A4( ورق  على  مطبوع 

مدمج  الى اللجنة التحضيرية للمؤتمر .
يوم  البحوث  إلس��ت��الم  موعد  آخ��ر   -3

السبت الموافق 2014/4/12 .
في  المشاركة  ال��ب��ح��وث  ستنشر   -4
المؤتمر في عدد خاص من “ مجلة جامعة  
علمية  مجلة  وه��ي    -  : البيت  أه��ل 

محكمة -  بعد تقييمها .  


