المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر المنعقد تحت شعار

(فلسفة التشريع أداة فاعلة في مواجهة التحديات الراهنة)
الجلسة األولى (قاعة رقم )-1-
رئيس الجلسة- :أ.د .ضياء عبد الله عبود الأسدي
ت

1

2
3
4

5

6
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عنوان البحث

مقرر الجلسة :م.د .عباس علي صاحب
اسم الباحث

مكان العمل

أ
جامعة القادسية /كلية القانون
ا.د .داود مراد الحسني
الفلسفة السياسية للقاعدة
أ
الدستورية في الدستور المريكي
ماجستير في إدارة الجودة/
أ
الباحثة .ايسر حسن إسماعيل
عام ٧١٧١...
مصرف الرشيد
الحكم القضائي مصدر اإللتزام
أا.د .علي شاكر البدري
جامعة كربالء /كلية القانون
الجديد
أ أ
أ
ا .اسعد فاضل منديل الجياشي جامعة القادسية /كلية القانون
اتمته القضاء
أ
ا.م.د .فراس عبد المنعم عبد
أ
جامعة بغداد /كلية القانون
الخالق الجنائية
الله
مدى فعالية السياسة الخارجية
كلية العالقات الدولية
السورية في مواجهة الضغوطات
أ
د .صفاء قدور قدور
والدبلوماسية /جامعة الشام
الدولية خالل الزمة السورية منذ
الخاصة /سوريا
عام 11٧٧م .حتى عام 111٧م.
أ
أ
اثر تشغيل اموال التاجر المفلس
أ
م.د .عالء عبد المير موسى جامعة القادسية /كلية القانون
على الدائنين الجدد (دراسة
مقارنة)
التكامل العالمي للتنظيم
السيبراني :دراسة مقارنة بين
كلية اإلمام الكاظم(ع) /فرع
الالئحة العامة لحماية البيانات م .الكرار حبيب جهلول المدني
الديوانية /قسم القانون
أ
في التحاد الوروبي والقانون
العراقي
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(فلسفة التشريع أداة فاعلة في مواجهة التحديات الراهنة)
الجلسة األولى (قاعة رقم )-1-
رئيس الجلسة- :أ.د .ضياء عبد الله عبود الأسدي
ت

8
9
10

عنوان البحث

المسؤولية الدولية الناشئة عن
العتداء على الممتلكات الثقافية
الهيكلية القانونية لشركات
أ
استقدام العمالة الجنبية (دراسة
مقارنة)
مدى مشروعية استمالك العقار
بدون تعويض

مقرر الجلسة :م.د .عباس علي صاحب
اسم الباحث

م.د .جواد كاظم الناصري
أ
م.د .احمد زكي يحي ى
م.د .عباس علي الشريفي

مكان العمل

أ
جامعة اهل البيت(ع) /كلية
القانون
أ
جامعة اهل البيت(ع) /كلية
القانون
أ
جامعة اهل البيت(ع) /كلية
القانون

ملاحظة:
تم ترتيب تسلسل البحوث حسب الألقاب العلمية للباحثين وجميع الألقاب العلمية محفوظة

المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر المنعقد تحت شعار

(دور التشريعات الوطنية في البناء الحضاري للدولة)
الجلسة الثانية (قاعة رقم )-2-
رئيس الجلسة- :أ.د .كريم مزعل شبي
ت
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عنوان البحث

مقرر الجلسة :م .فراس عيسى مرزة
اسم الباحث

أ
ا.د .عبد المهدي كاظم ناصر

هبة المال المشاع
(دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي)
أ.م.د .حسين عبيد شعوأط
أ
ثوابت اإلسالم في نطاق احكام
أ
أ
المعامالت (قانون الحوال الشخصية ا.د .إسراء فهمي ناجي
ً
انموذجا)
العراقي
مزاولة التاجر المفلس للنشاط
التجاري
أ.م.د .محمد كاظم محمد
قراءة قانونية
المركز القانوني للطرف المنفذ البحري
في ضوء اتفاقية (روتردام) المتعلقة أ.م.د .ميثاق طالب عبد حمادي
بعقود النقل الدولي للبضائع عن
ًأ
أ.م.د .نهى خالد عيسى
كليا او جز ًئيا
طريق البحر
آ
ال ليات الملطفة لقاعدة اإلسناد ذات م.د .حسين نعمة نغيمش
الزيادي
الغايات المادية
آ
اثار حكم شهر اإلفالس على جماعة
م.د .عقيل كريم زغير
الدائنين في القانون العراقي والمقارن
م.د .صفاء مهدي محمد
التعديل التفاقي لطرق اإلثبات
الطويل
(دراسة مقارنة)
محددات التعارض في المصالح في
م.د .جالل حسن حنتوش
أ
سوق الوراق المالية

مكان العمل

جامعة القادسية /كلية القانون
جامعة كربالء /كلية القانون
جامعة القادسية /كلية القانون

جامعة بابل /كلية القانون
جامعة القادسية /كلية القانون
جامعة كربالء /كلية القانون
أ
جامعة اهل البيت(ع) /كلية
القانون
أ
جامعة اهل البيت (ع) /كلية
القانون
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(دور التشريعات الوطنية في البناء الحضاري للدولة)
الجلسة الثانية (قاعة رقم )-2-
رئيس الجلسة- :أ.د .كريم مزعل شبي
ت

عنوان البحث

9

مساءلة الوزراء في ظل حكومة
أ
تصريف العمال

10

المواجهة الجزائية للجرائم البيئية

مقرر الجلسة :م .فراس عيسى مرزة
اسم الباحث

مكان العمل

أ
جامعة اهل البيت (ع) /كلية
م .فراس عيسى الحميري
القانون
ري كلية المستقبل الجامعة /قسم
م.م .كرار هادي سهر الجبو
القانون
أ
م .فراس عيسى الحميري جامعة اهل البيت (ع) /كلية
القانون
م.م .شيماء عباس الخفاجي

ملاحظة:
تم ترتيب تسلسل البحوث حسب الألقاب العلمية للباحثين وجميع الألقاب العلمية محفوظة

المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر المنعقد تحت شعار

(فلسفة التشريع أداة فاعلة في مواجهة التحديات الراهنة)
الجلسة الثالثة (قاعة رقم )-3-
رئيس الجلسة- :أ.د .نظام جبار طالب
ت

مقرر الجلسة :م.د .أثير عبد الجواد حسين

عنوان البحث

اسم الباحث

الجرائم القتصادية ضد المصالح
العراقية في الخارج
أ
دور العرف في مسائل الحوال
الشخصية

م .فراس جبار كريم

3

نظرية المالئمة وتحديد
الختصاص القضائي

أ
ا.م.د .ثامر داود عبود الشافعي
أ
الباحثة انسام رسام غضبان

جامعة كربالء /كلية القانون

4

الدور المستحدث لقضاء التحكيم
في تطوير قواعد تنازع القوانين

أ
ا.م.د .صالح مهدي كحيط

معهد العلمين للدراسات
العليا /قسم الدراسات
القانونية

أ
ا.م.د .محمد جبار طالب

جامعة القادسية /كلية القانون

أ.م.د .محمد عبد الرزاق محمد

كلية الصفوة الجامعة /قسم
القانون

1

2

5

6

إشكالية الثنائية التشريعية في
دستور جمهورية العراق لعام
1112
تطوير قواعد اللتزام بضمان
العيوب الخفية ومالئمتها لحماية
المستهلك (دراسة تحليلية مقارنة)

أ
أ أ
ا.د .احمد حمد الله احمد
أ
م.م .مروة حمد الله احمد
أا.د .حيدر حسين الشمري

مكان العمل

جامعة القادسية /كلية القانون
جامعة كربالء /كلية القانون
أ
جامعة اهل البيت(ع) /كلية
القانون

المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر المنعقد تحت شعار

(دور التشريعات الوطنية في البناء الحضاري للدولة)
الجلسة الثالثة (قاعة رقم )-3-
رئيس الجلسة- :أ.د .نظام جبار طالب
ت

عنوان البحث

7

تطويع قواعد التركز القتصادي في
أ
استثمار الوقاف اإلنمائية

مقرر الجلسة :م.د .أثير عبد الجواد حسين
اسم الباحث

م.د .مالك عبد اللطيف التميمي
الباحث :احمد حبيب جبر

كلية الحقوق – جامعة إسطنبول

الباحث :علي جعفر حمزة

8

9
10
11

مكان العمل

آ
وزارة الثقافة والسياحة والثار/
مركز الدراسات والبحوث
ماجستير في القانون الدولي/
جمعية الهالل األحمر العراقي

أ
جامعة اهل البيت(ع) /كلية
المسؤولية المدنية للمحقق القضائي أ
ا.م.د .نبيل عبد شعيبث
القانون
(دراسة مقارنة)
دور استقالل القضاء في حماية
أ
جامعة اهل البيت(ع) /كلية
أ
الحقوق والحريات الساسية (دراسة م.د .صبيح وحوح العطواني
القانون
مقارنة)
أ
م.د .صفاء إسماعيل وسمي جامعة اهل البيت(ع) /كلية
أ
إعادة التامين التكافلي
القانون
م .نور عقيل طاهر
أ
جامعة اهل البيت (ع) /كلية
أ
التنظيم القانوني للتحالفات التجارية م.د .اثير عبد الجواد حسين
القانون

تم ترتيب تسلسل البحوث حسب الألقاب العلمية للباحثين وجميع الألقاب العلمية محفوظة

