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مجلة علمٌة 

 عراقٌة محكمة

 
 محلً

 
 نظري

 

  ثانٌا: النتاجات العلمٌة 

 السنة  الجهة المست ٌدة  اسم النتاج اسم صاحب النتاج ت

االء عبد الثاحد م.  ت
 مثسى.

دراسة قانثنٌة علمٌة تعالج مشكلة فً 
حق التظاهر ثالتجم  المجتم  العراقً 

السلمً ثالدثر الرقابً للحكثمة فً 
 تنظٌمه.

 0173 مجلس محافظة ذي قار .

  

 / ال توجدزثالثاً: الجوائ

 السنة  الجهة المقدمة للجازة   نثع الجازة اسم صاحب الجا زة ت

     

 

  دتوج ال /رابعا: خدمة المجتمع

 السنة  الجهة المست ٌدة  نثع الددمة  اسم صاحب المبادرة  ت

7     
 

 سادساً: السٌرة الذاتٌة.

 السم: آالء عبد الواحد موسىا

 2891التولد : بصرة/ 

 العنوان الدائم: محافظة ذي قار/سومر /قرب مدرسة العراق

وماجستٌر قانون /  1002التحصٌل العلمً:  بكالورٌوس قانون / جامعة البصرة سنة  

/ فً 3/23/9328حصلت على الشهادة من جامعة البصرة بموجب األمر الجامعً ذي العدد 

 والصادر من رئاسة جامعة البصرة/ قسم الشؤون العلمٌة والدراسات العلٌا. 5/7/1025

 اللقب العلمً: 

 2/20/1025الصادر بتارٌخ  7/52/21271مدرس مساعد/بموجب األمر الجامعً  -2
 رئاسة جامعة ذي قار/ قسم الشؤون اإلدارٌة.من 

 .2/20/1025تارٌخ المباشرة باللقب العلمً )م.م.( بتارٌخ 



 .652/62/26/6262بطهجب االمر الجامعي   /مدرس  -1

تاريخ الطباشرة باللقب العلطي )م.( بطهجب االمر االداري الصادر من شعبة الشؤون 
 .2262/02/26/6262االدارية / كلية القانهن /جامعة ذي قار / 

 
 النشاطات العلمٌة:

مشاركة بندوة علمٌة بعنوان )  اإلعالم  ودوره فً تأجٌج التعصب الدٌنً( المقامة   -2
 فً قاعة كلٌة القانون/جامعة ذي قار .

 المشاركة بندوة )ترشٌد استهالك الماء( المقامة فً كلٌة القانون / جامعة ذي قار  -1
لٌة والوطنٌة للمٌاه اإلقلٌمٌة العراقٌة بتارٌخ ندوة بعنوان آلٌات الحماٌة الدو -3

5/2/1029. 

في كلية القانهن بطهجب االمر االداري محاضر  بدورة المحاسبة االدارٌة  -2
 ، وحدة التعليم الطستطر .6266/26/2/6222

محاضر في ورشة عطل بعظهن)القانهن الدولي والعالقات الدبلهماسية والقظصلية (في   -5
66/6/6222. 

مجتطعية مقدمة الى مجلس محافظة ذي قار بعظهان ) حق التظاهر والتجطع دراسة  -9
 6222السلطي والدور الرقابي للحكهمة في تظظيطه(. 

مشاركة بظدوة علطية اليكترونية في كلية القانهن / جامعة ذي قار  بعظهان ) حق  -7
 .6262التجطع السلطي ( 

جامعة ذي قار  بعظهان) الضطانات مشاركة بظدوة علطية اليكترونية في كلية القانهن /  -9
الدولية والهطظية لحف الفرد في التداوي والعالج واالثر الطترتب على االخالل به / 

 .22/6/6262جائحة كهرونا انطهذجا( في 

 البحوث 

 للدراسات والبحوث القانونٌة.بحث بعنون جرٌمة اضطهاد االقلٌات منشور بمجلة القانون  -2

فً  منشوربحث بعنوان الٌات الحماٌة الدولٌة والوطنٌة للمٌاه االقلٌمٌة العراقٌة  -1
 مجلة جامعة ذي قار.

االتفاق الالحق والططارسة الالحقة ودورهطا في تفسير االتفاقيات الدولية مظشهر في  -3
 مجلة دراسات البصرة .

لقانهن بحث مشترك )الحق في التظطية االقتصادية ( مقبهل الظشر في مجلة ا -2
 للدراسات والبحهث القانهنية . 

بحث مشترك ) التدخل الدولي لحطاية حقهق االقليات ( مظشهر في مستهعبات  -5
 سكهباس.



 اإلشراف العلمً : 

 1029/ 1025اإلشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة لسنة 

 .1027/1029واالشراف على بحوث التخرج لسنة 

 1029/1028  االشراف على بحوث التخرج

 .1010/1012و 1028/1010

 . 1029/1028االشراف التربوي لطلبة المراحل الدراٌة للعام الدراسً 

 اللجان العلمٌة: 

 لجنة مناقشة بحوث التخرج. -2

 . 1025/1029الفرعٌة لسنة تحانٌةعضو فً اللجنة االم -1

 عضو فً لجنة البرٌد االلكترونً . -3

 الجودة . عضو فً لجنة فرعٌة لضمان -2

 .لألساتذةعضو فً لجنة تقٌم الطالب  -5
 .6222عضه لجظة امتحانيه لسظة  -9

 .6262عضه لجظة امتحانيه  -7

 .6262عضه الطجلس العلطي لقسم القانهن العام  -9
    -المهام االدارٌة :

 .22/22/6226 يف قارجامعة ذي  -أدارة وحدة البحث والتطوٌر / كلٌة القانون -2

 .20/0/6222جامعة ذي قار في –مسؤولة وحدة التعلٌم المستمر / كلٌة القانون  -1

جامعة ذي قار  –مسؤولة شعبة الشؤون العلمٌة والدراسات العلٌا / كلٌة القانون  -3
واالمر االداري .22/2/6262 /2062بطهجب االمر الجامعي 

2250/65/2/6262. 

 

 

 

 

 

 



 السٌرة الذاتٌة باللغة االنكلٌزٌة

 

Name: Alaa Abdul Wahed Musa 

Birthplace: Basra / 1982 

Permanent address: Dhi Qar Governorate / Sumer / near Iraq School 

Academic achievement: Bachelor of Law / University of Basra in 2004 

and Master of Law / I obtained the degree from the University of Basra 

according to the university order No. 3/13/6319/ on 5/7/2015 issued 

by the Presidency of the University of Basra / Department of Scientific 

Affairs and Graduate Studies. 

he scientific title: 

1-Assistant Lecturer / according to University Order 7/54/12472 issued 

on 4/10/2015 from the Presidency of Dhi Qar University / 

Administrative Affairs Department. 

The date of commencement of the scientific title (M.M.) on 4/10/2015. 

1- Teacher / according to university order 256/29/12/2020. 

The date of commencement of the scientific title (M.) in accordance 

with the administrative order issued by the Administrative Affairs 

Division / College of Law / Dhi Qar University / 1679/30/12/2020 . 

sScientific activitie: 

2- Participation in a scientific symposium entitled (the media and its 

role in fueling religious intolerance) held in the hall of the College of 

Law / University of Dhi Qar. 

1- Participation in a symposium (rationalization of water consumption) 

held at the College of Law / University of Dhi Qar 

3- A seminar entitled International and National Protection 

Mechanisms for Iraqi Regional Waters on 4/5/2018. 



2- Lecturer of the management accounting course at the Faculty of Law 

according to the administrative order 9/12/2027/2019, Continuing 

Education Unit. 

5- Lecturer in a workshop entitled (International Law and Diplomatic 

and Consular Relations) on 22/7/2019. 

9- A community study submitted to the Dhi Qar Governorate Council 

entitled (The Right to Demonstration and Peaceful Assembly and the 

Oversight Role of the Government in Organizing it). 2019 

7- Participation in an electronic scientific symposium at the College of 

Law / University of Dhi Qar entitled (The Right to Peaceful Assembly) 

2020. 

8- Participation in an electronic scientific symposium at the 

College of Law / University of Dhi Qar entitled (International 

and national guarantees for lining the individual in medication 

and treatment and the effect of breaching it / Corona 

pandemic as a model) on 11/2/2021 

.Research  

2- A research entitled the crime of persecution of minorities 

published in the Journal of Law for Legal Studies and Research. 

1- A research entitled International and National Protection 

Mechanisms for Iraqi Regional Waters, published in the Journal of 

Dhi Qar University. 

3- Subsequent agreement and subsequent practice and their role in 

interpreting international agreements, published in the Basra 

Studies Journal. 

2- A joint research (the right to economic development) accepted 

for publication in the Journal of Law for Legal Studies and Research. 

5- A joint research (international intervention to protect the rights 

of minorities) published in Scopus containers. 

Scientific supervision: 



Supervising the graduation research for students of the fourth 

stage for the year 2015/2016 

And supervising graduation research for the year 2017/2018. 

Supervising graduation research 2018/2019 

1028/1010 and 2020/2021. 

Educational supervision for students of knowledge levels for the 

academic year 2018/2019. 

Scientific Committees: 

2- Graduation Research Discussion Committee. 

1- Member of the Examination Subcommittee for the year 

2015/2016. 

3- A member of the e-mail committee. 

2- A member of a sub-committee for quality assurance. 

5- A member of the student evaluation committee for professors. 

9- Member of the Examination Committee for the year 2018. 

7- Member of the Examination Committee 2020. 

9- Member of the Scientific Council of the Public Law Department 

2020 . 

Administrative tasks:- 

2- Management of Research and Development Unit / College of Law - 

University of Dhi Qar on 10/19/2017. 

1- Responsible for the Continuing Education Unit / College of Law - 

University of Dhi Qar on 3/13/2018. 

3- Responsible for the Division of Scientific Affairs and Graduate 

Studies / College of Law - University of Dhi Qar according to the 



university order 8328/18/8/2021 and the administrative order 

1653/25/8/2021 . 

 

 سابعاً: المادة المكلف بها مع بٌان مفرداتها 

 شعبة )أ(  لثالثةللمرحلة ا القانون الدولً العام/مادة 

 مفردات المادة

 الثالثةالمرحلة                       لعاماجامعة ذي قار /كلٌة القانون                          قسم القانون 

 االء عبد الواحد موسى  م.                                            القانون الدولً العام منهج مادة :  مفردات 

 ورس االولـــــــالك                                  
  التعرٌف بالقانون الدولً العام  االول تشرٌن الثانً

  طبٌعة القانون الدولً العام  الثانً 

  الجزاءات فً القانون الدولً العام  الثالث 

 اساس القانون الدولً العام الرابع 

  العالقة بٌن القانون الدولً والقانون الداخلً االول كانون االول

  نطاق القانون الدولً العام الثانً 

  القواعد الدولٌة العالمٌة  الثالث 

 القواعد الدولٌة القارٌة  الرابع 

  القواعد االقلٌمٌة  االول كانون الثانً

  مصادر القانون الدولً العام الثانً 

 المعاهدات الدولٌة  الثالث 

 العرف الدولً الرابع 

 ورس الثانًــــــــالك                                  
 مبادئ القانون العامة  االسبوع الشهر

  المصادر المساعدة فً القانون الدولً العام االول شباط

  اشخاص القانون الدولً العام الثانً 

  الدولة / عناصر الدولة  الثالث 

  الحدود/ انواعها  الرابع 

  انواع الدول  االول اذار

  حٌاة الدول الثانً 

  المسؤولٌة الدولٌة  الثالث 

  الحماٌة الدبلوماسٌة  الرابع 

  اشخاص القانون الدولً من غٌر الدول  االول نٌسان

  االفراد الثانً 

  المنظمات الدولٌة الثالث 

  وسائل حل المنازعات الدولٌة  الرابع 

  الطرق السلمٌة  االول ماٌس

 الطرق السٌاسٌة  الثانً 

  الطرق الدبلوماسٌة  الثالث 

  التحكٌم الرابع 

  التسوٌة القضائٌة  االول حزٌران

 محكمة العدل الدولٌة  الثانً 



  تكوٌن المحكمة  الثالث 

  االختصاص القضائً واالفتائً الرابع 
 


