املؤمتر العلمي السنوي الثالث عشر املنعقد حتت شعار

(بناء دولة املؤسسات على أسس قانونية أداة فاعلة يف حماربة الفساد واإلرهاب)
الجلسة الأولى (قاعة رقم )-1-
رئيس اجللسة- :أ.م.د .ضمري حسني املعموري
ت

عنوان البحث

الإلصحاات إي إظرية إال تزاا إي إاتاتظن إاتدنظ إ
اتفيظس إ
د.إجت إسدزس&د.كترولةنإكتتن ،إ إ
(بحثإمزيجم) إ
ال تزاا إغييإاتاتبلإتحاظاست إومنىإاتحتج إتلنصإ
عليهإي إاتاتظن إاتدنظ إاتعياق إ
اتزتمينإعلىإاتندائعإاتدصييي إي إظلإاتزشيةعإ
اتعياق إ

مقرر اجللسة- :م .حممد عبد الرزاق الشوك
اسم الباحث

مكان العمل

أ.د .نبيل مهدي زوين

جامعة ألكوفة/كلية
ألقانون

أ.د .سالم عبد ألزهرة ألفتالوي

جامعة بابل/كلية
ألقانون

أ.م.د .سماح حسين ألركابي

جامعة بابل/كلية
ألقانون

4

معضحا إي إاتابنل إ

أ.م.د .علي شاكر عبد ألقادر
ألبدري

جامعة كربالء/كلية
ألقانون

5

يكيةإعن إالعزنادإبتتشخصي إاتاتظنظي إتلشيك إ
(دراس إماترظ ) إ

أ.م.د .عقيل مجيد

جامعة كربالء/كلية
ألقانون

6

ظحنإظرت إقتظنظ إتزعنةضإالضيارإاتنتجد إعنإ
مختطيإاسزخنا إاتفضتءإاتيقد إال تك زيوظ إ

أ.م.د .هالة صالح ألحديثي

7

اتحدتة إاتاتظنظي إتلدنزنجإاتدحل إ(دراس إقتظنظي ) إ

أ.م.د .إسرأء فهمي ناجي

1

2
3

8
9

اثبت إاتجنسي إي إاتاتظن إاتعياق إواتاتظن إ
اتداتر إ إ
(بحثإمشزيك) إ
اقإاتن إاتدنحنرإمنإال :إاستسإتلفيضإا إ

جامعة كركوك/كلية
ألقانون وألعلوم
ألسياسية
جامعة كربالء/كلية
ألقانون

أ.م.د .سهيلة خطاف عبد ألكريم جامعة كربالء /كلية
ألقانون
م.د .ثامر دأوود عبود ألشافعي
م.د .مرأد صائب محمود

جامعة كركوك/كلية

ألقانون وألعلوم
ألسياسية

الك زستب؟إدراس إتحليلي إماترظ إي إقتظن إ
اتجنسي إاتعياق إرقمإ62إتسن إ 6002إ

جامعة ألقادسية/كلية
ألقانون

10

ظريا إقتظنظي إي إظرت إضدت إاتندائعإاتدصييي إ

م.د .محمد كاظم محمد

11

دعنىإقطعإاتنااعإبينإاتابنلإواتييضإي إقناظينإ
اتديايعت إاتدنظي إ إ
(دراس إماترظ )

د .أحمد سمير محمد ياسين

جامعة كركوك /كلية
ألقانون وألعلوم
ألسياسية

م .صالح مهدي كحيط
م.م .نور عقيل طاهر

جامعة أهل
ألبيت(ع)/كلية
ألقانون

م .محمد عبد ألرزأق ألشوك
م.م .مالك عبد أللطيف

جامعة أهل
ألبيت(ع)/كلية
ألقانون

م.م .جالل حسن حنتوش

جامعة أهل ألبيت
(ع)/كلية ألقانون

12

التزاا إبتلخطترإي إعاندإاتزجترةإاتنوتي إ
إ(بحثإمشزيك) إ
اسزخحافإاتديتهنإي إاتيهنإاتحيتزيإ(دراس إماترظ إ
بتتفاهإالسحام إواتاتظن إاتداتر )إ إ
(بحثإمشزيك) إ

14

تناولإمسزننا إالةناعإي إاتدسزندعت إاتعتم إ

13

املؤمتر العلمي السنوي الثالث عشر املنعقد حتت شعار

(بناء دولة املؤسسات على أسس قانونية أداة فاعلة يف حماربة الفساد واإلرهاب)
الجلسة الثانية (قاعة رقم )-2-
رئيس اجللسة- :أ.م.د .كريم مزعل شيب
ت

عنوان البحث

مكتيح إالتجترإبتلعضتءإاتبشية إي إظلإقتظن إرقمإ11إ
1

تسن إ6012
(بحثإمشزيك)

2

3

4
5
6
7

ج إيةد إاسزغحالإالطفتلإي إاتدنادإالبتاي ِإعبيإ
الظزيظتإ(دراس إماترظ )؛إ إ
(بحثإمشزيك)إ إ
اتطبيع إاتاتظنظي إتايارإتعيينإمنظف إاتنرجت إ
اتختلص إي إاتاتظن إاتعياق إ إ
(بحثإمشزيك) إ
اجياءا إالسزيدادإتعتئنا إاتفستدإي إضنءإ
اتفتقي إالممإاتدزحنةإتدكتيح إاتفستدإ إ
(بحثإمشزيك) إ
لصحاايت إاتدحتي إاتضبطي إي إاتريوفإاتعتدة إ
والسزثنتئي إي إاتاتظن إاتعياق ،إ(بحثإمشزيك) إ
تعاةاإاتانرةإاتدؤسستتي إتلاضتءإاتعياق إكتانإ
وستئلإاتاضتءإعلىإاتفستد إ
ردإاتدحكمإكتانإضدتظت إاتزاتض إتحكيمإاتعاندإ
اتنوتي إ

مقرر اجللسة- :م.م .فراس جبار كريم
اسم الباحث

أ.د مكي عبد مجيد ألربيعي
أ .د .حيدر حسين كاظم
ألشمري

مكان العمل

جامعة كربالء /كلية
ألقانون

أ.د .محمد علي سالم
أ.د .إسرأء محمد علي

جامعة بابل/كلية
ألقانون

أ.د .ضياء عبد هللا عبود
م.د .عالء إبرأهيم محمود

جامعة كربالء/كلية
ألقانون

أ.د .حسون عبيد هجيج
ألباحث .فاهم فتنان

جامعة بابل /كلية
ألقانون

أ.د .إسماعيل صعصاع غيدأن
ألباحث .ناظر عبد ألقادر جعاز

جامعة بابل/كلية
ألقانون

أ.م.د .نظام جبار طالب

جامعة ألقادسية/كلية
ألقانون

أ.م.د .غسان عبيد ألمعموري

جامعة كربالء/كلية
ألقانون

8

اتطبيع إاتاتظنظي إتحاتزاا إبتلعحا إي إعانإاتديال إ
(دراس إماترظ ) إ

9

اثيإاتاواجإعلىإجنسي إاتدياة إ
(بحثإمشزيك) إ

10

اتخطتإاتزنريد إتدنرمإاتدستبا إاتيةتضي إ
(بحثإمشزيك) إ

م.م .أحمد زكي يحي ى

11

اتسيق إال تك زيوظي إ

م.م .أنسام سمير طاهر

12

اتحدتة إاتدعازةإتلددزلكت إاتثاتيي إاثنتءإاتنااعإ
اتدسلح إ

م.م .عمار مرأد غركان

13

اتطعنإتدصلح إاتاتظن إي إضنءإقتظن إالدعتءإ
اتعت إاتجنةنإرقمإ94إتسن إ 6012إ
ااكت إالتفتقت إاتنوتي إتلزتمينإمنإالضيارإاتز إ
تسببهتإاتطتئيةإ إ
(دراس إماترظ ) إ
اثيإخيترإاتيؤة إي إادتة إاتدسزهلكإال تك زيوظ إ
(دراس إماترظ ) إ

14

15

أ.م .أسعد فاضل منديل
م .حسنين جبار شكير
م.م .صفاء إسماعيل وسمي
م.م .أحمد زكي يحي ى
م .سارة صباح ألهندأوي

جامعة ألقادسية/كلية
ألقانون
جامعة وأسط/كلية
ألقانون
جامعة أهل
ألبيت(ع)/كلية
ألقانون
جامعة ألنهرين/كلية
ألحقوق
جامعة أهل
ألبيت(ع)/كلية
ألقانون
ألكلية أإلسالمية
ألجامعة بابل/قسم
ألقانون
كلية ألدرأسات
أإلنسانية/قسم
ألقانون

م.م .صفاء مهدي ألطويل

جامعة أهل ألبيت
(ع)/كلية ألقانون

م.م .حسنين مكي أبو دكه

كلية ألدرأسات
أإلنسانية/قسم
ألقانون

م.م .فرأس جبار كريم

جامعة أهل ألبيت
(ع)/كلية ألقانون

املؤمتر العلمي السنوي الثالث عشر املنعقد حتت شعار

(بناء دولة املؤسسات على أسس قانونية أداة فاعلة يف حماربة الفساد واإلرهاب)
الجلسة الثالثة (قاعة رقم )-3-
رئيس اجللسة- :أ.د .عزيز جرب شيال

مقرر اجللسة- :م.د .علي صاحب جاسم

ت

عنوان البحث

1

دورإتجت إمجلسإالمنإتدكتيح إالرهتبإي إمحترب إ
اتزطيفإاتعنيف إ
د إورإاتبيتدت إي إمكتيح إاتفستدإالداريإ إ
(بحثإمشزيك) إ

أ.د .سامر مؤيد عبد أللطيف
م.د .منى محمد عبد ألرزأق
م.م .صفاء محمد عبد

3

ضدتظت إسدنإدسزنرإجدهنرة إاتعياقإتسن إ 6002إ

أ.م.د .حسين جبار عبد

جامعة بابل/كلية
ألقانون

4

ش إيطإاتدصلح إي إاتنعنىإاتنسزنرة إوياتإتاضتءإ
اتدحكد إالتحتدة إاتعليتإاتعياقي إ(دراس إتحليلي ) إ

أ.م.د .علي سعد عمرأن ألقيسي

جامعة كربالء/كلية
ألقانون

5

د إورإاتبيتدت إي إمحترب إاتفستدإالداريإ إ
(بحثإمشزيك) إ

أ.م.د .سامر مؤيد عبد أللطيف
م.د .منى محمد عبد ألرزأق
م.م .صفاء محمد عبد

6

اتفستدإاتدتت إوالداريإودورهإي إتحجيمإالقزصتدإ
اتعياق إبعنإالازحالإالميةك إتلعياقإعت إ6002إ إ
(بحثإمشزيك) إ

2

7

مبناإاتزسليمإاوإاتدحتكد إي إضنءإاتفتقي إالممإ
اتدزحنةإتدكتيح إاتفستدإتعت إ6002إ إ
(بحثإمشزيك) إ

اسم الباحث

مكان العمل

أ.د .طيبة جوأد حمد

جامعة بابل/كلية
ألقانون
جامعة كربالء/كلية
ألقانون

أ.م.د .نزأر عبد ألمير تركي
م.م .حمد جاسم محمد

أ.م.د .أحمد شاكر سلمان
م.م .حازم فارس حبيب

جامعة كربالء/مركز
ألدرأسات
أإلسترأتيجية
وألدستورية
جامعة كربالء/كلية
ألقانون
جامعة كربالء/مركز
ألدرأسات
أإلسترأتيجية
وألدستورية
جامعة كربالء/كلية
ألقانون

8

متإسس إاتسلط إاتسيتسي إي إاتعياقإبعنإعت إ 6002إ

9

الإثيإاتامن إتلحكمإاتصتدرإمنإاتدحكد إالتحتدة إ
اتعليتإبتتغتءإاتاتظن إغييإاتنسزنريإ إ
مدترس إاتحانقإاتسيتسي إي إضنءإمشيوعإقتظن إ
اتزخل إعنإاتجنسي إاتدك زسب إالخيىإ(دراس إ
ماترظ ) إ

10

م.د .سعدي أإلبرأهيم

م.د .أحمد علي عبود ألخفاجي

م.د .روأفد محمد علي ألطيار

11

جيائمإداعشإي إسنرةتإواتعياقإي إضلإاتاتظن إ
اتنوت إاتعت إ

12

اتفستدإالداريإي إاتعياقإالسبتبإواتدعتتجت إ إ
(بحثإمشزيك) إ

م.د .هيفاء مزهر ألساعدي

13

يإ
اتجااءإي إاتاتظن إاتنسزنر إ

م.م .هند كامل عبد زيد

14

اإثيإاتجدعي إاتزتسيسي إعلىإلصيتغ إاتنسزنرإ(دراس إ
منتظية)؛إ(إبحثإمشزيك) إ

م.م .مريم محمد أحمد
م.م .صالح رفيق محمد

15

مشيوعي إاظفصتلإاقليمإكيدسزت إعنإاتعياقإي إ
ضنءإمبتدئإاتاتظن إاتناخل إواتنوت إ

م.م .فرأس عيسى مرزة

م.د .ياسر عامر ألمختار

م.د .محمد سلمان محمود

جامعة كربالء/مركز
ألدرأسات
ألسترأتيجية
وألدستورية
كلية ألدرأسات
أإلنسانية/قسم
ألقانون
جامعة كربالء/مركز
ألدرأسات
ألسترأتيجية
جامعة كربالء/مركز
ألدرأسات
أإلسترأتيجية
وألدستورية
جامعة ميسان/كلية
ألقانون
جامعة بغدأد/كلية
ألقانون
ألكلية أإلسالمية
ألجامعة بابل/قسم
ألقانون
جامعة كركوك/كلية
ألقانون وألعلوم
ألسياسية
جامعة أهل
ألبيت(ع)/كلية
ألقانون

