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نتاجات الكلية
عقدت الندوة العلمية بتاريخ  3103/3/01في كلية الحقوق بعنوان (البصمة الوراثية ودورها في التحقيق
الجنائي ) .
فازت كلية الحقوق بكأس جامعة النهرين بكرة القدم بالمركز االول والمركز الثالث ركضة الجامعة في
. 2113/3/12
اقامة احتفالية مهرجان ربيع النهرين في  2113/3/21وتضمن الحفل البهيج اكثر من 011شتلة في حدائق
الكلية باالضافة الى اقامة معرض للوحات الفنية والمشاركات االدبية للطالب واقامة شعر االدب الشعبي .
اقامة مؤتمر علمي في  2113/3/22لمناقشة بحوث طلبة الدراسات االولية وترشيح ثالثة بحوث منها
للمشاركة في المؤتمر العلمي الذي يقام في جامعة النهرين .
عقدت ندوة علمية في  2113/4/11بالتعاون مع بيت الحكمة والمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بعنوان
(االنتخابات طريق الديمقراطية القويم) .
اقامة احتفالية يوم الصحة العالمي في  3103/2/32بالتعاون مع قطاع الكاظمية للرعاية الصحية االولية
وتحت عنوان (ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية خطيرة يمكن الوقاية منه ومعالجته) .
عقدت ندوة علمية في  3103/2/32بعنوان(التعايش السلمي والطبيعة االنسانية) للدكتور محمد جابر علي
رئيس جامعة النهرين .
عقدت ندوة علمية في  3103/5/7بعنوان (خطورة الفكر التكفيري على المجتمع ) والقى المحاضرة المدرس
المساعد سلوان جابر هاشم .
مشاركة اساتذة كلية الحقوق في مركز بحوث التقنيات االحيائية  /جامعة النهرين للندوة النقاشية بعنوان
( معامل التأثير  impact factorفي المجالت العالمية  ....االسس والتطبيق ) يلقيها االستاذ الدكتور مازن
مانوئيل الياس  /مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية في . 3103/5/8
اقامت المحكمة االفتراضية في  3103/5/03عرض تمثيلي عن (جريمة قتل بين االخوة بسبب االرث) .
عقدت ندوة علمية بتاريخ  3103/5/05في قسم القانون الخاص بعنوان (المستحدث في تشريعات القانون
الخاص بعد . ) 3113
انجزت كلية الحقوق بتاريخ  3103/01/2اعمارها الهندسي في البنى التحتية باعادة تاهيل بناية الكلية من
صفوف للطلبة الى الهيكل االداري واضافة اقسام ووحدات علمية وادارية هدفها االرتقاء بالمستوى العلمي
والعملي من التعليم واالعمار.
مشاركة المدرس المساعد (سلوان جابر هاشم) في المؤتمر العلمي حول ضحايا االرهاب المنعقد على قاعة
فندق الرشيد للمدة من  , 3103/01/01-2علما ان بحثه بعنوان ( الحماية الدولية لحرية الرأي في التعبير ) .
عقدت الورشة التخصصية بتاريخ  3103/01/07العداد مشروع قانون يتضمن تطبيقا للنصوص الدستورية
التي كفلت رعاية الشباب والمحافظة عليهم واالهتمام بهم من الناحية الفكرية والثقافية والسياسية والرياضية من
اجل النهوض بواقعهم وتطبيقا الحكام الدستور .
مشاركة اساتذة كلية الحقوق للندوة الموسومة (التأخر في الدراسة والدافعية نحو التعلم عند الطلبة ) والتي
اقامتها شعبة االرشاد التربوي والنفسي في كلية الطب  /جامعة النهرين في . 3103/01/33
تحت شعار(انا عراقي  ...انا اقرا) قامت بتاريخ 3103/01/32عمادة الكلية بالتبرع باكثر من مائتين كتاب
قانوني دعما للثقافة العراقية وتشجيع القرأة .
افتتحت بتاريخ  3103/01/31روضة وحضانة االطفال للمنتسبي واساتذة الكلية من اجل النهوض بالواقع
الحضاري وتم تجهيزها بأحدث المستلزمات التي تخص االطفال .
افتتحت بتاريخ  3103/01/31العيادة القانونية تحت شعار(قل اعملوا ليبارك هللا في عملكم) وذلك لتقديم
االستشارات القانونية والدفاع عن الفئات الضعيفة في المجتمع العراقي وتقديم العون لهم وتشمل االيتام
واالرامل وضحايا االرهاب.
افتتح بتاريخ  3103/01/31المكتب االستشاري بهدف تقديم افضل الخدمات للمجتمع والوقوف على حاجاته
ويمثل المكتب احد اهم قنوات التواصل واالتصال ما بين الكلية والمجتمع ويطلع اعضائه على المشورة القانونية
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اقيمت بتاريخ  3103/01/31الندوة العلمية الموسومة (التبعات القانونية المترتبة على خروج العراق من احكام
الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة) .
افتتاح المحكمة االفتراضية االولى من نوعها بتاريخ  3103/01/31لتطبيق الدراسة النظرية والعملية على
ارض الواقع لتدريب طلبة الكلية على اجراء المرافعات والمحاكمات .
عقدت بتاريخ  3103/00/3الندوة العلمية الموسومة (المشروع قانون التقاعد الموحد وقرار مجلس الوزراء
بالغاء مخصصات الخدمة الجامعية لغير التدريسيين .
اقامت وحدة التعليم المستمر في الكلية العديد من الدورات التخصصية للموظفين عموما والحقوقيين خصوصا
حيث بلغ عدد المشاركين في الدورات ( )52مشارك ومشاركة تميزت هذه الدورات بقيمتها العلمية وهدفها ربط
الكادر التدريسي والوظيفي والطالبي بالعالم الخارجي واالطالع على اخر البحوث والتطورات التي يشهدها
العالم .
مشاركة االستاذ المساعد الدكتور احمد كيالن عبد هللا في ندوة حقوق المرأة التي اقامتها وزارة شؤون المرأة في
كلية المأمون الجامعة في . 3102/0/02
بتوجيه من لدن العمادة تم االيعاز في  3102/0/31القيام بنظام المكتبة المعلوماتية االلكترونية لتسهيل عملية
البحث للطلبة عن المصادر واالستغناء عن النظام الكالسيكي الموجود سابقا ليكون حافزا لدعم الطلبة والباحثين
لمواكبة التطور التكنولوجي ولتواصل مع المستجدات على الساحة العلمية شملت كافة االقسام العلمية والشعب
والوحدات  ,واضافة اجهزة استنساخ مجانية للطلبة والباحثين دعما لمحدودي الدخل .
مشاركة االستاذ المساعد الدكتور اكرم فاضل سعيد القاء محاضرة موسعة عن دور التحكيم في تسوية النزاعات
داخل منظمة التجارة العالمية الى انضمام العراق اليها شريطة استفادته من الفرص والتوقيتات المتاحة له
بموجب اتفاقية مراكش المؤرخ في  0222/2/05بصفة دولة نامية بتاريخ . 3102/0/30
تم تفعيل الموقع االلكتروني لكلية الحقوق لغرض التواصل والتفاعل مع المؤسسات والجامعات الدولية والمحلية
والمجتمع في ان واحد.
تم تفعيل المكتبة االلكترونية في الكلية لتوفير الكتب الحديثة والمتطورة في مجال اختصاص القانون العام
والخاص والدولي ونصب اجهزة الحاسبات مع االنترنيت في المكتبة وتحديث المكتبة بثالثة االلف كتاب .
تكريم الدكتور عدنان عاجل  /عميد كلية الحقوق بدرع االبداع من قبل اتحاد الحقوقيين لتميزه
حصلت كلية الحقوق على المرتبة االولى في االداء االمتحاني لطلبة الدراسات االولي والعليا لعام . 3103
افتتاح نادي الطلبة الرياضي بتاريخ 3103

 32افتتاح الملعب الرياضي الخماسي بتاريخ 3102/3/07
عقدت ندوة علمية بتاريخ  3102/3/01عن االعجاز العلمي في القران الكريم وبالتعاون مع مركز رعاية
33
الشباب التابع لالمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة .
 اعداد االساتذة الذين تم ترقيتهم في كلية الحقوق الى مرتبة استاذ مساعد (. )3 اعداد االساتذة الذين تم ترقيتهم في كلية الحقوق الى مرتبة مدرس (. )2 اعداد االساتذة الذين في قيد اجراءات صدور االمر الجامعي والتي تم ترقيتهم الى مرتبة استاذ (. )0 - 34اعداد االساتذة الذين في قيد اجراءات صدور االمر الجامعي والتي تم ترقيتهم الى مرتبة مدرس (. )0
 اعداد االساتذة الذين تم انجاز معامالت ترقيتهم من الجامعات والكليات االخرى عددهم (. )3 تقييمات الرسائل للباحثين العراقيين في خارج العراق والذي تم تقييم رسائلهم من االساتذة من حملة االلقاب(استاذ  ,استاذ مساعد ) في هذه الكلية عددهم ( )38رسالة .

