
 

  
 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 للقضايا القانونية السادسلمؤتمر الدولي ا                                                                              أربيل -تيشك الدولية  جامعة

 ILIC2021                                                                                             القانون  كلية          

 

 

 مجبرنا

 ILIC2021المؤتمر الدولي السادس للقضايا القانونية 

 25/11/2021يوم الخميس 

 مراسيم حفل االفتتاح :أوال
 

 الحدث الوقت

 تسجيل المشاركة بالمؤتمر (10:00الساعة )

 م المؤتمر والترحيب بالضيوفيإفتتاح مراس (10:30الساعة )

 النشيد الوطني العراقي والنشيد الوطني إلقليم كوردستان (10:33الساعة )

 واالقسام الحديثة فيها فيديو تعريفي بجامعة تيشك الدولية (10:35الساعة )

 فيديو تعريفي بكلية القانون (10:40الساعة )

 ILICفيديو تعريفي بالمؤتمر الدولي للقضايا القانونية  ( 10:45الساعة )

  الباليساني )عميد كلية القانون(كلمة أ. م. د. حسين  ( 10:50الساعة )

 كلمة أ. م. د. عبدالصمد صالح الدين )رئيس جامعة تيشك الدولية( ( 11:00الساعة )

 كلمة أ. م. د. ادريس هادي )رئيس هيئة امناء جامعة تيشك الدولية( ( 11:10الساعة )

 (تعليم العالي والبحث العمليممثل وزارة ال -مدير عام ) سعيد ذالةأ. م. د. كلمة  (11:20الساعة )

 )أ. د. ابراهيم عبدهللا عبدالرؤوف( Keynote Speaker – الرئيسي األوللمتحدث ا ( 11:30الساعة )

 مان()القاضي د. داديار حميد سلي Keynote Speaker - لمتحدث الرئيسي الثانيا (12:00الساعة )

 وعلى المتحدثين الرئيسين توزيع الهدايا على رعاة المؤتمر (12:30الساعة )

 ترة الغداء واإلستراحةف (12:40الساعة )

 القانونقاعات كلية  علىتقديم البحوث المقبولة بالمؤتمر  (1:45الساعة )
 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 ILIC2021المقدمة الى المؤتمر الدولي السادس المشاركات البحثية جدول 

 حضوريا  والتي ستشارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء الباحثين عنوان البحث ت

+  حسين محمد طه الباليساني. د.أم وتحديد عقوبتها المسؤولية الناجمة عن الخطأ الطبي 1

 لقمان فاروق نانه كه لى
 

+  أردالن نورالدين محمود. د.م.أ 19-التحول االجرامي في ظل كوفيد  2
 سيروان عدنان ميرزا الزهاوي.د.م.أ

 المعالجة القانونية للمعاملة السيئة للعامل  3
 

+  براء منذر كمال عبداللطيف.د.أ

 نورس رشيد طه.د.م

 الفصل في الشق المستعجل لطلب وقف تنفيذ القرار االداري 4
 

 كاوه ياسين سليم. د

عمر عباس خضير  المدرس المساعد مكافحة ظاهرة العنف األسري في نطاق القانون الدولي 5

 العبيدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 402 رقم القاعة

 سين محمد طه الباليسانيح. د. م. أ مدير الجلسة

 5 عدد األبحاث في هذه القاعة



 

  
 

 

 401 رقم القاعة

 عبدالباسط كريم مولود. د. م. أ مدير الجلسة

 5 عدد األبحاث في هذه القاعة
 

 

 أسماء الباحثين عنوان البحث ت

ةكي ليَكؤلينةوةي - فةلسةفةي ياسا الي ئةرستؤ 1
 شيكاريية

 د.عومسان ياسني عةىل

الحماية القانونية للغابات من المخاطر التي  2

 العراق -تواجهها في إقليم كوردستان 
 

 أحمد هدية محمد. م+  هيوا إبراهيم قادر. د. م. ا

 اشكالياته و آثاره القانونية (19كوفيد )جائحة  3

دراسة في ضوء قواعد مصادر االلتزام في -

 -القانون المدني العراقي

 سركوت سليمان.د

4 The Development and 
Sustainability of the Concept of the 
State : 
how modern states act like pre-
modern ones 
 

Dr. Saeideh Shariati Najafabadi   + Hoshang 
Dara Hama Ameen 

5 INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 
LAW: 
Aspirations and Challenges to 
Global Justice and Peace 

Dr. Neville D’Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 436 رقم القاعة

 اكو صباح. م مدير الجلسة

 7 عدد األبحاث في هذه القاعة
 

 

 أسماء الباحثين عنوان البحث ت

تعديالت اقليم كردستان على قانون االحوال  1

 مع الفقهدراسة مقارنة  الشخصية العراقي

 انموذجا  34المادة االسالمي 

 

المدرس المساعد نجاح + البروفسور د مصطفى محمد امين 

 نايف لطيف

تنظيم النيابة في التعاقد في القانون المدني  2

 2016الفرنسي المعدل لسنة 
 هيوا إبراهيم قادر. د. م. ا+   ظاهر مجيد قادر. د. م. ا

 الخلع وإشكاليات تكييفه في القانون العراقي 3

 -دراسة تحليلية مقارنة-
 سندس علي عباس: المدرسة

الخاليا الجذعية الناتجة عن االستنساخ العالجي  4

 بين الطب والفقه والقانون
 عيسى محمود السامرائيإبتسام . د. م. أ

نفقة التعديل الجراحي للزوجة في الشريعة  5

 والقانون
  األستاذ المساعد الدكتور إحسان علو حسين علي اللهيبي

 شيالن محمد علي القرداغي. د في سداد الدين أثر تغير قيمة النقود الورقية 6

 التَّمويُل بعقد السَّلَِم في المصارف االسالمية 7

 االقتصاديةوآثاره 
 بهاء الدين بكر حسين احمد. د. م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 442 رقم القاعة

 محمد عمر مولود. د. م. أ مدير الجلسة

 6 عدد األبحاث في هذه القاعة
 

 

 أسماء الباحثين عنوان البحث ت

مستقبل امن وسيادة الدول في الفضاء  1

وإشكالية السيبراني بين ضرورات الحماية 

 إباحة المحظورات

                                        +عبد الكريم زهير عطية  : الباحث

 حازم حمد موسى الجنابي .د .م .أ

 السالم دور سيادة القانون في بناء 2

واألداء  الصراعفي محركات  دراسة)

 (المؤسسي

 ريم غسان فيصل: الباحثة

المعاصرة في عصر إدارة العالقات الدولية  3

 النظريات واألسس: العولمة 
 شيرزاد سليمان عبدهللا. د.م .أ 

المسؤولية الدولية عن جريمة العدوان  4

في ضوء أحكام القانون  بالهجمات السيبرانية

 الدولي

 ليلى عيسى ابوالقاسم. م

حق المشاركة السياسية لألقليات في إطار  5

 ةالداخليالصكوك الدولية و التشريعات 
 شهال علي أحمد. د

الحماية الدولية لألدارة العامة في مواجهة ازمة  6

 الفساد االداري
 

 آالء بهاء عمر .م

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ILIC2021المقدمة الى المؤتمر الدولي السادس المشاركات البحثية جدول 

 والتي ستشارك عن طريق اونالين

 صباح قاسم. د مدير الجلسة

 5 عدد األبحاث

 الخميس اليوم

 25/11/2021 التاريخ

 بعد الظهر (2)الساعة  زمن البدء

 

 

 الدولة مكان العمل عنوان البحث اسماء الباحثين ت

إكرام : الدكتورة 1

 بلباي

إنعكاسات جائحة كورونا 

 على األمن اإلنساني
 /عبد الحميد بن باديس الجامعة:
 مستغانم

 الجزائر

دور البصمة الوراثية في  هتهوت فاطنة 2

 حماية األنساب

 الجزائر جامعة تلمسان

عبدالحليم . د 3

 موساوي

اإلعالم وانتهاك حرية 

الحياة الخاصة للشخصيات 

 العامة

 الجزائر بجامعة طاهري محمد بشار

اركان . د. م.أ 4

                         حميد جديع                

سعد جمار . م. م

      نشمي                     

التدابير القانونية الوقائية 

الدولية لمكافحة االتجار 

 باألطفال

كلية القانون  /جامعة االنبار

          السياسية       والعلوم

مركز الدراسات  /جامعة االنبار

 االستراتيجية

 العراق

ازهار عبدهللا . د .ا 5

 + حسن

م شيماء جمال  .م

 محمد

دور المنظمات الدولية في 

 مكافحة الفساد

منظمة الشفافية الدولية )

 (انموذجا

 /كلية القانون والعلوم السياسية 

 كركوكجامعة 

 العراق

 

 
 



 

  
 

 كاسترو سالم. م مدير الجلسة

 6 عدد األبحاث

 الخميس اليوم

 25/11/2021 التاريخ

 بعد الظهر (2)الساعة  زمن البدء

 

 

 الدولة مكان العمل عنوان البحث اسماء الباحثين ت

 حسين عبد .د .أ 1

 علي عيسى
 

 جريمة االختفاء القسري

دراسة تحليلية في المواثيق 

 الدولية

 العراق جامعة السليمانية

سلوى احمد . د. أ 2

. م .م+ ميدان   

نهى عبد الخالق 

       احمد                    

اثر النزاعات المسلحة على 

االطفال  -الفئات الهشة

 انموذجا

 العراق جامعة كركوك

كرليفة : الدكتورة 3

 سامية

تأثير التقدم التكنولوجي  

على  األسس والمبادئ  

 التي تحكم القانون الدولي

 ىالدكتور  يحي جامعة

 فارس بالمدية، الجزائر
 الجزائر

زياد طارق . د 4

 جاسم

أستاذ القانون 

 الخاص المساعد

إخالص . م .م+ 

 مخلص إبراهيم

مدرس القانون 

 الخاص المساعد

جدلية –الذكاء الصناعي 

االفتراض القانوني وصحة 

 -التصرفات

 العراق جامعة األنبار

ضياف عبد . د 5

 القادر

الحكم بالغرامة التهديدية 

اإلدارة على تنفيذ  إلجبار

 الحكم القضائي اإلداري

جامعة باجي مختار 
 عنابة ) كلية الحقوق (

 الجزائر

ث. د. شؤرش حسن  6
م. كاروان  +   عمر

 أورمحان إمساعيل

ياساى هةلَبذاردني ئةجنومةني 
سالَى  9نويَنةراني عيَراق ذمارة 

و كاريطةري لةسةر  2020
 لة عيَراقثرؤسةى دميوكراتي 

 عيَراق ؤى سليَمانىكزان

 

 


